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DEZVOLTAREA RURALĂ A ROMÂNIEI – CONTRIBUȚII LA 

FUNDAMENTAREA ȘI OPTIMIZAREA REGIONALIZĂRII ȘI 

DEZVOLTĂRII LOCALE DURABILE 
 

Caracterizarea cât mai completă a dezvoltării spaţiului rural din România presupune 

monitorizarea celei mai importante dimensiuni ale cadrului de viaţă rurală, cuantificate printr-

un set de criterii de analiză. La selecţia criteriilor şi a celorlalţi indicatori de analiză, trebuie 

avut în vedere încadrarea în sistemul metodologic european, pentru a asigura compatibilitatea 

diagnozei spaţiului rural românesc cu monitorizările din spaţiul european. Compatibilizarea 

integrală nu este încă posibilă, deoarece actualul sistem statistic românesc nu conţine toate 

informaţiile necesare pentru calculul tuturor indicatorilor economici şi sociali de bază ai 

spaţiului rural, cum ar fi: PIB/locuitor, contribuţia ramurilor în PIB, veniturile gospodăriilor, 

structura utilizării terenurilor neagricole, stocul educaţional al populaţiei, nivelul şi structura 

şomajului etc., la nivel local, județean, regional și macroregional. 

Luând în calcul indicatorii și criteriile statistice economico-sociale disponibile la 

această dată pentru entitățile teritoriale aferente acestuia, s-au realizat hărți ale dezvoltării 

rurale județene, pe regiuni de dezvoltare și regiuni istorice, din care rezultă un înalt grad de 

dispersie al nivelului de dezvoltare și o inadecvată regionalizare actuală a României. 

Pe această bază, având în vedere tendințele de modernizare și amplificare a politicii 

agricole comune a UE în domeniul dezvoltării rurale durabile (regionale și locale), în lucrare 

se propun modificări structurale în harta regională (NUTS-3) și locală (LAU-1) a țării. 

Cuvinte cheie: dezvoltare regională și locală, dezvoltare rurală durabilă, politici 

agricole comune. 
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RURAL DEVELOPMENT OF ROMANIA - CONTRIBUTIONS ON 

FOUNDING AND OPTIMIZING THE REGIONALIZATION AND 

THE SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT 
 

The most complete characterization of the rural area development in Romania 

presupposes a monitoring of the most important dimension of the rural life framework 

quantified by a set of analysis criteria. In selecting the criteria and the other analysis 

indicators, one must observe the inclusion into the European methodologic system in order to 

ensure the compatibility of the Romanian rural area diagnosis with the monitoring from the 

European area. A complete compatibility is still not possible since the current Romanian 

statistics system does not contain all needed information to determine all basic economic and 

social indicators of the rural area, such as: GDP/inhabitant, sector's contribution to GDP 

formation, households' income, structure of non-agricultural land use, population's 

educational stock, level and structure of unemployment etc., at local, county , regional and 

macro-regional levels. 

Taking into account the socio-economic statistical indicators and criteria currently 

available for the respective territorial entities, maps of rural development were drawn for 

counties, development regions and historical regions, indicating a high dispersion degree for 

the development levels and an inappropriate current regionalization of Romania. 

Based on these findings and having in view the tendencies of modernization and 

amplification of the Common Agricultural Policy of the EU in the field of sustainable rural 

development (regional or local), the paper proposes structural adjustments of the country’s 

regional (NUTS-3) and local maps (LAU-1). 
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