
Un fond specific pentru politica de dezvoltare rurală 

Politica de dezvoltare rurală a fost consolidată pentru a ajuta zonele rurale 

să facă faţă provocărilor economice, politice şi ecologice ale secolului XXI. Noul cadru 

juridic şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pun accentul pe 

necesitatea stimulării creşterii şi a creării de noi locuri de muncă în aceste zone în 

vederea ameliorării dezvoltării durabile, în conformitate cu Strategia de la Lisabona şi 

Consiliul de la Göteborg.  

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 va avea la bază trei 

teme, în conformitate cu cele trei axe definite în noul regulament privind dezvoltarea 

rurală: ameliorarea competitivităţii în sectorul agricol; ameliorarea mediului, 

sprijinirea gestionării terenurilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea 

economiei în zonele rurale. O a patra axă, „axa Leader”, inspirată din experienţa 

iniţiativei comunitare Leader, urmăreşte punerea în practică a unor strategii locale de 

dezvoltare rurală prin parteneriate locale între sectorul public şi cel privat. Numărul 

de resurse disponibile pentru dezvoltarea rurală va creşte în urma reducerii plăţilor 

directe către ferme şi a transferării acestor fonduri pentru măsurile de dezvoltare 

rurală (practică cunoscută sub denumirea de „modulare”). Statele membre au, astfel, 

obligaţia de a aplica modularea, care constă într-o reducere (de 5% începând cu 2007) 

a tuturor plăţilor directe de peste 5 000 EUR pe an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia 

Mereu pentru Europa 

Asociaţia Mereu pentru Europa, structură gazdă a Centrului de 
informare Europe DIRECT Craiova 
 
Adresa: Str. Grigore Pleşoianu, Bl.1, Sc.1, Ap.3 
Craiova, Dolj, România 
Tel: 0351 - 176824 
Fax: 0351 - 176825 
E-mail: mpe@mpe.ro, europedirect_craiova@yahoo.com  
 
Proiect finanţat de Comisia Europenă 
Conţinutul materialului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii 
Europene 
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Caracteristicile agriculturii 

Europene 

Agricultura şi silvicultura acoperă vasta 

majoritate a teritoriului nostru şi joacă 

un rol esenţial în influenţarea sănătăţii 

economiei rurale şi a peisajului rural. 

Agricultura continuă să aibă o contribuţie 

valoroasă la dezvoltarea economică du-

rabilă a acestora. Agricultorii îşi asumă o 

serie de funcţii diferite, începând cu pro-

ducţia de produse alimentare şi neali-

mentare şi până la gestionarea peisajului 

rural, conservarea mediului natural şi 

turism. Prin urmare, se poate spune că 

agricultura are funcţii multiple: 

 
Europa este atât unul dintre principalii 

exportatori, cât şi cel mai mare importa-

tor mondial de produse alimentare, mai 

ales din ţările în curs de dezvoltare; 

 Sectorul agricol european foloseşte 

metode de producţie sigure, curate, eco-

logice, care asigură obţinerea unor pro-

duse de calitate ce satisfac cerinţele 

consumatorilor;  

 sectorul agricol al Uniunii Europene 

serveşte comunităţile rurale; rolul său nu 

este doar de a produce hrană, ci şi de a 

asigura supravieţuirea mediului rural ca 

un loc în care să trăim, să muncim şi pe 

care să îl vizităm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica agricolă a Europei se 

decide la nivelul UE de către guvernele 

statelor membre şi este pusă în aplicare 

de către statele membre. Această politică 

urmăreşte sprijinirea veniturilor agriculto-

rilor, încurajându-i totodată să producă 

mărfuri de înaltă calitate cerute de piaţă 

şi să găsească noi modalităţi de a-şi îmbu-

nătăţi activitatea, precum sursele ecologi-

ce regenerabile de energie. 
 

Promovarea unei agriculturi 

durabile într-un mediu global 

Rolul jucat de UE în agricultură a fost în-

totdeauna: 

 de a asigura o aprovizionare stabilă a 

populaţiei cu alimente sănătoase, la pre-

ţuri accesibile; 

 de a asigura un nivel de viaţă rezonabil 

pentru agricultorii din UE, permiţând toto-

dată agriculturii să se modernizeze şi să se 

dezvolte; 

 să asigure continuarea practicilor agri-

cole în toate 

regiunile UE. 

 

 

 

 

 

Cum încurajează UE producţia 

de alimente de cea mai bună 

calitate? 

Europa are multe regiuni diferite. 

Diversele regiuni dispun de metode de pro-

ducţie şi tradiţii culinare specifice. Atât 

consumatorii europeni, cât şi cei din în-

treaga lume manifestă un interes tot mai 

mare pentru calitatea acestor produse ali-

mentare. UE joacă un rol principal în ame-

liorarea nivelului de înaltă calitate.  

UE protejează în diverse moduri 

calitatea alimentelor, de exemplu prin 

măsuri de sporire a siguranţei şi igienei 

alimentelor, prin norme clare de eticheta-

re, prin reglementări privind sănătatea 

animalelor şi plantelor şi bunăstarea ani-

malelor, prin controlul reziduurilor de pes-

ticide şi al aditivilor din alimente, precum 

şi prin furnizarea de informaţii privind cali-

tăţile nutritive 

ale alimente-

lor. Metoda 

folosită de UE 

include sisteme 

stricte de supraveghere şi control, asigu-

rând în acelaşi timp funcţionarea eficientă 

a pieţei unice europene. 

 

 

Agricultura ecologică 

Agricultura ecologică este 

o metodă de producţie care con-

servă structura şi fertilitatea solu-

lui, promovează un standard ridi-

cat de bunăstare a animalelor şi 

evită utilizarea produselor autori-

zate în agricultura convenţională, 

precum pesticidele sintetice, erbi-

cidele, îngrăşămintele chimice sau 

stimulatorii de creştere, cum sunt 

antibioticele, sau organismele 

modificate genetic. Normele UE 

garantează autenticitatea produ-

selor agricole ecologice indiferent 

de locul în care sunt produse şi 

asigură etichetarea exactă a aces-

tora. Prin lege, utilizarea cuvântu-

lui „ecologic” şi a echivalentelor 

sale în orice altă limbă pentru 

clasificarea produselor alimentare 

este rezervată exclusiv produselor 

agricole ecologice. Această utili-

zare exclusivă reprezintă pentru 

consumatori o garanţie cu privire 

la calitatea şi fiabilitatea produse-

lor ecologice pe care le cumpără. 

 


