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alimentație, agricultură și pescuit) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru 

zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 
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3. Date de identificare: COM(2021)345 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare:  

Comunicarea este însoțită de o anexă, care prezintă acțiunile emblematice propuse.  

Documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului la 02.07.2021. 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport: Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI); comisie sesizată pentru aviz: Comisia pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen (FEMM); Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI); Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE); Comisia pentru dezvoltare 

regională (REGI); Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale (EMPL). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

- Comisia Europeană va lansa Pactul rural până la sfârșitul lui 2021, în scopul atingerii obiectivelor 

viziunii pe termen lung în 2040.  

 

1. CONTEXT 

Pandemia generată de COVID-19 a scos în evidență punctele slabe și oportunitățile traiului în 

mediul urban și în cel rural. Cu toate că în zonele rurale riscurile de răspândire a bolii par mai mici 

decât în zonele urbane aglomerate, populația care este, în general, mai în vârstă și, prin urmare, 

mai vulnerabilă, a trebuit să facă față lipsei instituțiilor și serviciilor de sănătate din apropiere. 

În aprilie 2021, a fost realizat un sondaj Eurobarometru care a evaluat prioritățile viziunii pe 

termen lung pentru zonele rurale, și prin care s-a constatat că 79 % dintre respondenții UE sprijină 

UE în luarea în considerare a zonelor rurale în deciziile privind cheltuielile publice; 65 % dintre 

cetățenii UE au considerat că zonele rurale sau provinciile ar trebui să poată decide modul în care 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_345_RO_ACT_part1_v4.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10404-2021-ADD-1/ro/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0345&l=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0345&l=en
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-commission-publishes-public-opinion-survey-rural-areas-2021-jun-28_en


2 
 

sunt cheltuite investițiile UE dedicate mediului rural; iar 44 % au menționat infrastructura de 

transport și conexiunile ca fiind o necesitate esențială a zonelor rurale. 

În perioada septembrie — noiembrie 2020, Comisia a organizat o consultare publică privind 

viziunea pe termen lung asupra zonelor rurale. Peste 50 % dintre respondenți au afirmat că 

infrastructura este cea mai presantă necesitate pentru zonele rurale; 43 % dintre respondenți au 

menționat, de asemenea, accesul la servicii și facilități de bază, cum ar fi apa și energia electrică, 

precum și băncile și oficiile poștale, ca o necesitate urgentă. Respondenții consideră că, în 

următorii 20 de ani că atractivitatea zonelor rurale va depinde în mare măsură de disponibilitatea 

conectivității digitale (93 %), a serviciilor de bază și a serviciilor electronice (94 %) și de 

îmbunătățirea performanțelor agricole în materie de climă și de mediu (92 %). 

Zonele rurale oferă o serie de oportunități sociale și economice locuitorilor din mediul rural și 

societății în ansamblu, cu o calitate a vieții unică, oportunități de muncă în multe și diverse zone 

de afaceri. Acestea au un rol special de jucat în tranziția către o Europă verde și durabilă, prin 

atenuarea schimbărilor climatice, oferind alternative la combustibilii fosili. 

În plus, criza COVID-19 ar putea duce la schimbări semnificative în societate, de care ar putea 

beneficia zonele rurale. De asemenea, zonele rurale se confruntă cu o serie de provocări specifice, 

în special legate de accesul la serviciile publice și de sănătate, conexiunile, educația și migrația 

tinerilor în mediul urban. 

Având în vedere faptul că dezbaterile asupra zonelor rurale au vizat doar sectorul agricol, au fost 

uitate aspecte esențiale precum locuitorii și diversitatea economică. De aceea este foarte important 

ca autoritățile publice locale să fie luate în considerare ca părți esențiale în dezvoltarea politicilor 

ce le vizează în mod direct. 

Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) impune Uniunii 

Europene să acorde o atenție specială zonelor rurale, printre altele, atunci când promovează 

dezvoltarea sa armonioasă generală, întărind coeziunea sa economică, socială și teritorială și 

reducând diferențele dintre diferitele regiuni. 

În timpul audierii sale în calitate de responsabil al UE desemnat pentru agricultură, care s-a 

desfășurat în octombrie 2019, Janusz Wojciechowski și-a asumat mai multe angajamente, printre 

care elaborarea unei viziuni pe termen lung pentru zonele rurale. De asemenea, președintele 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scos în evidență necesitatea unei astfel de viziuni pe 

termen lung în orientările sale politice. 

La 22 iulie 2020, Comisia Europeană a făcut o prezentare în care anunța că va publica o 

comunicare privind o viziune pe termen lung pentru zonele rurale la mijlocul anului 2021. Potrivit 

acestei foi de parcurs, viziunea pentru zonele rurale acoperă o gamă largă de tematici și domenii 

de competență. 

Astfel, la 2 iulie 2021, Comisia Europeană a propus această comunicare în vederea analizării 

viitorului zonelor rurale și locului pe care acestea ar trebui să îl aibă în societate și schițării unei 

viziuni pentru viitorul zonelor rurale până în 2040 ca orizont și abordării provocărilor cu care se 

confruntă acestea, cum ar fi schimbările demografice, decalajul digital, nivelurile scăzute ale 

veniturilor și accesul la servicii. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-europeans-share-their-views-rural-areas-2021-mar-12_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12008E174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=es
file:///C:/Users/marina.balasoiu/Downloads/octombrie%202019,%20Janusz%20Wojciechowski
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
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2. PREZENTAREA PROPUNERII 

2.1. Obiectivul general  

Zonele rurale ale UE să devină mai puternice, conectate, reziliente și puternice, pentru a ține cont 

de dificultățile și preocupările cu care se confruntă acestea și pentru a evidenția cele mai 

promițătoare oportunități de care dispun aceste regiuni. 

2.2. Obiectivele-cheie: 

1. Zone rurale mai puternice: 

 ar trebui dezvoltate soluții inovatoare pentru furnizarea de servicii, valorificând la 

maximum posibilitățile oferite de instrumentele digitale și încurajând puternic inovarea socială; 

 ar trebui să se faciliteze participarea activă a tuturor cetățenilor la procesele de elaborare a 

politicilor și la procesele decizionale. 

2. Zone rurale conectate: 

 este necesară o îmbunătățire a conectivității în ceea ce privește serviciile de transport public 

la prețuri abordabile; 

 este necesară o îmbunătățire a infrastructurii pe căile ferate, căile navigabile interioare, 

drumurile, stațiile de încărcare și de realimentare. 

 este necesară dezvoltarea capacităților digitale în zonele rurale pentru a spori atractivitatea 

acestora și pentru a  optimiza resursele. 

 

3. Zone rurale reziliente, care favorizează bunăstarea: 

 este necesară conservarea resurselor naturale, refacerea peisajelor, inclusiv a celor 

culturale. 

 este necesară valorificarea întregii game de talente și diversități din societate, prin oferirea 

accesului la cursuri de formare și la diverse oportunități de locuri de muncă de calitate. 

4. Zone rurale prospere: 

 se impune diversificarea activităților economice către noi sectoare și îmbunătățirea valorii 

adăugate a activităților agricole și agroalimentare și a agroturismului. 

 

2.3. Obiectivele pentru 2040 pentru zonele rurale sunt ca să devină: 

 

 spații atractive, dezvoltate în cadrul unei dezvoltări teritoriale armonioase, deblocând 

potențialul lor specific; 

 implicate în guvernanța pe mai multe niveluri și bazată pe realitatea zonei, dezvoltând 

strategii integrate utilizând abordări colaborative și participative; 

 furnizori de securitate alimentară, oportunități economice, bunuri și servicii pentru 

societate în general, cum ar fi furnizori de biomateriale și energie, dar și de produse locale de înaltă 

calitate, bazate pe comunitate, de energie din surse regenerabile; 

 comunități dinamice axate pe bunăstare, inclusiv pe mijloacele de subzistență, echitate, 

prosperitate și calitatea vieții, în care toți oamenii trăiesc și lucrează bine împreună; 

 comunități incluzive de solidaritate între generații, echitate și reînnoire, deschise 

noilor veniți și promovând egalitatea de șanse pentru toți; 

 surse înfloritoare de natură, consolidate de obiectivele Pactului verde și contribuind la 

acestea, inclusiv neutralitatea climatică; 

 beneficiari deplini ai inovării digitale, cu acces egal la tehnologiile emergente, la 

alfabetizarea digitală pe scară largă și la oportunități de a dobândi competențe mai avansate; 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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 gazde ale unor oameni întreprinzători, inovatori și calificați, care creează împreună 

progrese tehnologice, ecologice și sociale; 

 locuri animate, dotate cu servicii publice și private eficiente, accesibile și la prețuri 

abordabile, inclusiv servicii transfrontaliere, care oferă soluții adaptate; 

 locuri de diversitate, valorificând la maximum atuurile, talentele și potențialul lor unic. 

 

 3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII EUROPENE  

3.1. Consiliul UE 

 

 În mai 2018, au fost adoptate concluziile privind rolul tineretului în abordarea provocărilor 

demografice din cadrul Uniunii European; 

 La 26 mai 2020, au fost adoptate concluziile privind sporirea oportunităților pentru tinerii 

din zonele rurale și îndepărtate și este recunoscut faptul că populația UE îmbătrânește; 

 La 19 iulie 2021, în cadrul Consiliului agricultură și pescuit, au fost prezentate prioritățile 

președinției slovene în domeniul agriculturii și pescuitului, care includ strategia forestieră 

a UE, agricultura durabilă și dezvoltarea rurală. 

 

3.2. Parlamentul European 

 

Parlamentul European s-a angajat activ pentru a contribui la un viitor durabil pentru 

regiunile europene și în ceea ce privește provocările precum schimbările demografice, 

conectivitatea, colectivitățile cu venituri foarte mici și acces limitat la servicii, adoptând: 

 Rezoluția din 4 aprilie 2017 privind femeile și rolul lor în zonele rurale; 

 Rezoluția din 3 octombrie 2018 privind abordarea nevoilor specifice din zonele rurale, 

montane și îndepărtate; 

 Informarea din 1 martie 2021 privind satele inteligente: concept, probleme și perspective 

pentru zonele rurale ale UE. 

 

4. POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE  

 

La nivel național, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este organul de 

specialitate al administrației publice centrale care are rolul de a elabora, implementa și monitoriza 

politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării 

spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta 

transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate. De asemenea, MADR este reprezentat în 

teritoriu prin Direcțiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) din fiecare județ. 

În cadrul acestei secțiuni, se pot regăsi informații privind legislația și documentele UE 

referitoare la Planul Național Strategic PAC post 2020, informări privind dezvoltarea rurală, 

precum și despre Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 

orizont 2020-2030.  

De asemenea, Asociaţia Comunelor din România (ACoR) are ca scop oferirea posibilităţii 

pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spațiul 

naţional și european. 

Ca parte a programului actual de guvernare, pornind de la analiza socioeconomică realizată la 

nivelul MADR cu sprijinul partenerilor sociali, sprijinul pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a 

spațiului rural se va concentra pe sprijinirea fermelor de familie şi întinerirea generațiilor de 

fermieri și pe investiții în procesarea produselor agricole pentru crearea de valoare adăugată. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0608(01)&from=SL
https://www.consilium.europa.eu/media/44119/st08265-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/07/19/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0099_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689349
https://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html
https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html
https://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala.html
https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
https://www.acor.ro/
https://www.madr.ro/docs/minister/2021/Program_de_guvernare_2020_2024-guv-catu.pdf
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Totodată, pe site-ul MAE există o secțiune privind informațiile legate de noua PAC post 2020 

și obiectivele specifice prevăzute de aceasta. 

De subliniat este și rolul important pe care îl are Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației (MDLPA) în domeniul dezvoltării comunităților rurale, prin programele naționale 

de dezvoltare locală (PNDL), care reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura 

locală. Începând cu anul 2013, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investiții care vizează 

implementarea unor proiecte de importanță națională, într-un singur program privind dezvoltarea 

regională, și au fost alocați  17,6 miliarde de lei pentru etapa I (2013-2020) și 30 de miliarde de lei 

pentru etapa II (2017-2020), în cadrul PNDL. Printre obiectivele vizate prin aceste programe, se 

numără alimentarea cu apă, canalizarea, infrastructura, unitățile de învățământ, creșele și 

grădinițele, unitățile sanitare și cultura. La 16 martie 2020, a fost aprobată prelungirea contractelor 

PNDL 1 și 2, cu până la doi ani. 

Astfel, la 3 septembrie 2021, a fost aprobat programul de investiții Anghel Saligny, supranumit 

“PNDL 3”, prin care vor fi investiți 50 de miliarde lei în vederea atingerii acestor obiective, pentru 

următorii 6 ani. 

5. LINK-URI UTILE 
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Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
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- Regulamentul (UE) nr. 640/2014 – administrare, retragerea sprijinului sau condițiile de 

aplicare a sancțiunilor aplicabile plăților directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și 
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https://www.mae.ro/node/1625
https://www.mdlpa.ro/
https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala
https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala
https://www.gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/15-04_Prezentare_MDRAP_ref_stadiul_PNDL.pdf
https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mlpdacontinuaimplementareafinantareaobiectivelorrealizateprinpndl
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2021/09/OUG-Anghel-Saligny.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_345_RO_ACT_part1_v4.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0345&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3163
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1303-2013-how-monitor-and-evaluate-elements-european-structural-and-investment-funds_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1305-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1306-2013-financing-management-and-monitoring-common-agricultural-policy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1310-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-no-807-2014-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd-and-introducing-transitional-provisions_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-640-2014-administration-withdrawal-support-or-conditions-penalties-applicable-direct-payments-rural-development-support-and-cross-compliance_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-809-2014-how-eu-regulation-1306-2013-administration-and-control-system-rural-development-measures-and-cross-compliance-should-be-applied_ro
https://www.mdlpa.ro/
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- Programele naționale de dezvoltare locală (PNDL etapa I și etapa II); 

- Obiectivele vizate prin programele naționale de dezvoltare locală (PNDL); 

- Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”. 
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