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METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI POLITICILOR DE 

DEZVOLTARE RURALĂ ASUPRA GOSPODĂRIEI  

RURALE ROMÂNEȘTI 
  

 În spațiul rural românesc, gospodăria rurală a furnizat stabilitate și securitate în fața 

schimbărilor economico-sociale majore generate de restructurarea economiei. În lucrarea de 

față, se urmărește evaluarea politicilor de dezvoltare rurală cu impact direct și indirect asupra 

activității gospodăriilor rurale indiferent de activitatea principală a acestora (agricolă sau 

neagricolă). Scopul evaluării este perpetuarea exemplelor de succes și evitarea celor cu 

rezultate slabe sau eronate. Metodologia se axează pe analiza documentară a literaturii de 

specialitate europene și naționale a politicilor de dezvoltare rurală și analiza documentară 

privind metodele de evaluare a impactului politicilor de dezvoltare rurală asupra activității 

gospodăriilor rurale. Principala problemă în evaluarea corectă a politicilor de dezvoltare 

rurală o reprezintă disponibilitatea și fiabilitatea datelor necesare unui proces atât de dificil 

având în vedere complexitatea mediului rural.  
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METHODS FOR ASSESSING THE RURAL DEVELOPMENT 

POLICIES IMPACT ON THE ROMANIAN RURAL HOUSEHOLD  
 

 In the Romanian rural area, the rural household has provided stability and security in 

the face of key socio-economic changes resulting from economic restructuring. In this paper, 

we aim to evaluate the rural development policies with direct and indirect impact on the 

activity of rural households regardless of their main activity (agricultural or non-agricultural). 

The purpose is the perpetuation of the success stories while avoiding those with weak or 

flawed results. The methodology used was the documentary analysis of the literature on 

European and national rural development policies and documentary analysis on methods 

assessing the impact of rural development policies on rural household activity. The main 

problem in the correct evaluation of rural development policies is the availability and 

reliability of data required by such a difficult process, given the complexity of rural areas.  
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