
 

  

 

 

 

 

REZUMAT 

 

Dezvoltarea rurală în cadrul Uniunii Europene a reprezentat o evoluție continuă a spațiului 

rural prin care acesta a răspuns nevoilor și noilor provocări apărute în cadrul comunității 

europene. Pentru a putea beneficia de o dezvoltare rurală continuă și la parametrii optimi, 

Uniunea Europeană (UE) a creat și a implementat Politica Agricolă Comună (PAC). PAC a 

cunoscut de-a lungul timpului mai multe modificări, dezvoltarea rurală reprezentând al doilea 

pilon al acesteia. Contribuțiile tezei de doctorat propun noi metode de evaluare și oferă o analiză 

amănunțită a programelor de dezvoltare rurală din cadrul UE. Cercetarea efectuată are menirea 

de a ajuta la realizarea de analize pertinente pentru identificarea impactului pe care l-au avut 

fondurile europene pentru dezvoltare rurală din România, dar și aspura mediului rural la nivelul 

ansamblului UE și la luarea unor decizii viitoare privind alocarea acestor fonduri. Mai mult, a 

fost analizat gradul de absorție al Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-

2020 și gradul de realizare a indicatorilor de impact stabiliți pentru dezvoltarea rurală prin 

programele desfășurate în România. În urma analizei sistemelor de finanțare a dezvoltării 

spațiului rural în România, se constată o mare diversitate a măsurilor și a obiectivelor specifice, 

încurajarea cooperării și integrării activităților pe filiera agroalimentară, promovarea 

agriculturii ecologice si protecția mediului. În vederea creșterii bunăstarii oamenilor și a 

nivelului de trai, din lucrarea elaborată rezultă mai multe propuneri ce pot fi considerate pentru 

îmbunătățirea acestora. Astfel, au fost formulate o serie de propuneri prin care pot fi 

îmbunătățite măsurile aplicate în cadrul programelor ce vizează dezvoltarea rurala prin 

intermediul fondurilor europene. 
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