
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 
 
   Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce 
priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune 
( PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal 
creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei 
din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, 
asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale. 
Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea 
politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru 
agricultură: 

- FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru finanţarea 
măsurilor de marketing 

- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru 
finanţarea programelor de dezvoltare rurală. 
   
   Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este accesat 
începând din martie 2008, după aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală ( PNDR). 
   Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, din 20 
septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR), a fost creat Planul 
Naţional Strategic pentru România, care constituie baza pentru 
implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 
2007 - 2013. 
   Astfel, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), 
document elaborat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, detaliază 
modul concret în care sunt finanţate investiţiile din fondurile europene 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
   Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare 
Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza 
situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe baza datelor statistice 
disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile pentru dezvoltare rurală, 
în strânsă legătură cu priorităţile comunitare. 
   Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au 
conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR. 
 
Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - 
urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a 
industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru 
a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural 
(acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi 
protecţia mediului din aceste zone. 
 



 
Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe 
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României 
prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât 
şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi 
conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării 
pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea 
practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere. 
Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii 
economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a 
patrimoniului cultural şi arhitectural. 
Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi facilitarea 
tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le 
asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi 
economic. 
Axa IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de 
dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 
 
 
Axa IV - LEADER  
   Obiectivul general al Axei IV – LEADER îl constituie demararea şi 
funcţionarea initiaţivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” 
prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. 
   Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite 
actorilor locali de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui 
la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, 
educaţional, cultural, etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare 
elaborată şi implementată local.  
   Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER va fi programată şi 
coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de 
asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale 
delimitate în care vor acţiona. 
   Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, 
coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în 
folosul comunităţilor. 
   Tot prin Axa IV – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţională în 
vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da 
posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de 
activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. 



   Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se 
la început pe activitaţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a 
teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare. 
   În anul 2009 s-a făcut o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală 
(GAL).  
   Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate 
public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, 
privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor 
trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, 
teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată 
pentru dezvoltarea teritoriului.    
   După prima selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), se vor iniţia alte 
parteneriate ce vor intra în procesul de selecţie până la sfârşitul anului 2010.  
Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul a 3 
măsuri, respectiv : 
Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală; 
Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare; 
Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de 
competenţe şi animarea teritoriului. 
 
  
  
 


