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4.1. Context european  

Principalul element de fundamentare a strategiilor elaborate pentru perioada următoare în cadrul ţărilor din Uniunea Europeană îl 
reprezintă documentul Strategia Europa 2020.  

Acest document a fost adoptat de Consiliul European la 17 iunie 2010 şi reprezintă agenda comună a UE pentru următorul deceniu. 
Strategia pune accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin care se pot depăşi deficienţele structurale ale economiei 
Europei, cu îmbunătăţirea competitivităţii şi productivităţii, precum şi consolidarea unei economii de piaţă durabile. Aceste trei prioritati se 
sprijină reciproc şi sunt în masură să ajute Uniunea Europeană şi statele membre pentru realizarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de 
munca, de productivitate şi de coeziune socială.  

Domeniile cheie ale strategiei sunt exprimate sub forma a cinci obiective principale la nivel UE. În plus faţă de aceste obiective, au fost 
adoptate şapte iniţiative emblematice, cu scopul de a conduce progresul către obiectivele Strategiei Europa 2020.  

Astfel, Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică:  

 inteligentă - prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare;  

 durabilă - prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă:  

 favorabilă incluziunii - prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei.  

 Ca urmare, cele cinci obiective vizează ocuparea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima, prin care se 
satisfac cerinţele majore ale celor trei priorităţi menţionate deja: creşterea economică inteligentă; creşterea durabilă; creşterea favorabilă 
incluziunii sociale.  

 Sintetic, obiectivele principale se exprimă prin:  

 Ocuparea forţei de muncă: o rata de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani;  

 Cercetarea şi dezvoltarea: o alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare;  
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 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei (obiectivul „20/20/20” in materie de clima/energie): o reducerea cu 20% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990; o creşterea ponderii surselor de 
energie regenerabile in consumul final de energie până la 20%; o creşterea cu 20% a eficienţei energetice;  

 Educaţia: o reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii;  o creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare 
în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani;  

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale: o reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să 
sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.  

Obiectivele Strategiei Europa 2020:  

 definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe Uniunea Europeana în 2020 din punctul de vedere al unor parametri majori;  

 sunt transpuse în obiective naţionale pentru ca fiecare stat membru să-şi poată urmari evoluţia;  

 sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel naţional şi European;  

 sunt interdependente şi se susţin reciproc:  

 progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătaţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei.  

 mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficienta a resurselor ne ajută sa devenim mai competitivi şi ofera condiţii favorabile 
creării de noi locuri de muncă.  

 investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi locuri de 
muncă.  

 Ţintele valorice ale Romaniei pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost stabilite în urma unor dezbateri ale 
autorităţilor româneşti şi aprobate apoi de către Comisia Europeana. Acestea au fost incluse în Programul Naţional de Reformă al României 
2011-2013.  
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 Iniţiative strategice  

 Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - dar nu sunt 
exhaustive. Pentru a sprijini realizarea acestora, este necesară întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, al UE şi 
internaţional. Comisia Europeană prezintă în acest sens şapte iniţiative emblematice, al cărorscop este de stimulare a realizării de progrese în 
cadrul fiecărei teme prioritare, astfel:  

 „O Uniune a inovării”- pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se 
garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;  

 „Tineretul în mişcare” - pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii;  

 „O agendă digitală pentru Europa”- pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile 
pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor;  

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”- pentru a permite decuplarea creşterii economice de utilizarea 
resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de 
energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică;  

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” - pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini 
dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;  

  „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - pentru a moderniza pieţele muncii şi a oferi mai multă autonomie 
cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a 
unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;  

  „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - pentru a garanta coeziunea socială şi teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi 
locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.  
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Iniţiativele emblematice adresează cele trei priorităţi ale Strategiei Europa 2020. Un document deosebit de important pentru perioada 
următoare este decizia Uniunii Europene de stabilire a unui Cadru strategic comun 2014 – 2020 (CSC) pentru:  

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER);  

Fondul social european (FSE);  

Aceste fonduri urmăresc obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre şi Comisia Europeană. 
Ele constituie principala sursă de investiţii la nivelul UE pentru a ajuta statele membre să restabilească creşterea economică şi să asigure o 
redresare bogată în locuri de muncă, garantând totodată o dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020.  

În scopul de a facilita dezvoltarea contractelor de parteneriat şi a programelor, propunerea prevede adoptarea unui cadru strategic 
comun. CSC ar trebui să sporească coerenţa între angajamentele politice asumate în contextul strategiei Europa 2020 şi investiţiile de pe teren. 
El ar trebui să încurajeze integrarea, definind modalităţile de colaborare între fonduri. De asemenea, CSC va constitui o sursă de orientare 
strategică, care va trebui tradusă de către statele membre şi regiuni în programarea fondurilor aparţinând CSC, în contextul necesităţilor, 
oportunităţilor şi provocărilor lor specifice.  

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) atribuie obiective clare pentru aceste instrumente. Comisia Europeană consideră 
că aceste obiective pot fi urmărite în mod mai eficace dacă cele cinci fonduri sunt mai bine coordonate, pentru a evita suprapunerile şi a 
maximiza sinergiile, dacă ele sunt integrate pe deplin în guvernanţa economică a Uniunii Europene şi contribuie la punerea în aplicare a 
strategiei Europa 2020, prin implicarea părţilor interesate la nivel naţional, regional şi local. 

Acesta este motivul pentru care Comisia a propus un regulament privind dispoziţiile comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea 
prevede o coordonare mult mai strânsă a fondurilor pentru a obţine:  

 Concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui set comun de obiective tematice la care 
fondurile vor contribui;  

 Simplificarea prin modalităţi de planificare şi de punere în aplicare mai coerente;  

 mai mare atenţie acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru şi a unei rezerve de performanţă;  
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 Armonizarea normelor de eligibilitate şi extinderea opţiunilor simplificate în materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru beneficiari şi autorităţile de management.  

 În plus, propunerea prevede adoptarea de contracte de parteneriat, care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi 
regional. Contractele de parteneriat vor fi corelate cu obiectivele strategiei Europa 2020 şi cu programele naţionale de reformă. Acestea vor 
stabili „o abordare integrată pentru dezvoltarea teritorială, susţinută de toate fondurile aparţinând cadrului strategic comun”.  

 Propunerea de regulament privind dispoziţiile comune identifică unsprezece obiective tematice. Prin identificarea obiectivelor principale 
ale strategiei Europa 2020 care urmează să fie abordate în cadrul fondurilor CSC şi a gamei de acţiuni-cheie care ar putea fi efectuate împreună 
în cadrul acestor obiective tematice, CSC poate furniza orientări suplimentare cu privire la modul cel mai eficient în care fondurile CSC pot fi 
orientate către creştere în contractele de parteneriat şi în programe:  

 FEDER va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează 
întreprinderile (infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite 
domenii (energie, servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale şi de cercetare, accesibilitate, calitatea mediului). Fondul de 
coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă şi TEN-T;  

 FSE va fi programat în conformitate cu patru obiective tematice: ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea lucrătorilor; educaţie, 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi consolidarea capacităţii 
administrative. Acţiunile sprijinite de FSE vor contribui, totuşi, şi la alte obiective tematice;  

 Cele şase priorităţi ale FEADR vor avea drept obiectiv o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în sectorul agricol, alimentar 
şi forestier, precum şi în zonele rurale în ansamblu. Ele vizează transferul de cunoştinţe şi inovarea, competitivitatea agriculturii, 
gestionarea resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice, precum şi dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale;  

 Priorităţile EMFF, în conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului, se vor concentra asupra viabilităţii şi a 
competitivităţii pescuitului şi a acvaculturii, sprijinind, în acelaşi timp, sustenabilitatea mediului. EMFF va promova coeziunea socială şi 
crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special prin diversificarea activităţilor în alte sectoare maritime, 
precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate.  
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În temeiul propunerii, regiunile ar urma să concentreze fondurile alocate din FEDER asupra unui număr limitat de obiective, aliniate 
Strategiei Europa 2020. De asemenea, resursele ar urma să fie direcţionate către domenii precum eficienţa energetic şi sursele regenerabile de 
energie, inovarea şi sprijinul pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) – cel puţin 80% din fonduri, în cazul regiunilor mai dezvoltate şi cel 
puţin 50%, în cazul celor mai puţin dezvoltate. Anumite domenii nu vor fi eligibile pentru finanţare – de exemplu, producerea, prelucrarea şi 
comercializarea tutunului şi a produselor din tutun sau dezafectarea centralelor nucleare.  

 FEDER va acorda sprijin specific pentru oraşe şi dezvoltarea urbană. De asemenea, o parte din fonduri ar urma să fie alocată pentru 
măsuri de dezvoltare urbană integrată şi durabilă şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare urbană care să promoveze schimburile între 
oraşe.  

Un suport deosebit de important în asigurarea coerenţei privind aplicarea Cadrului strategic comun 2014 – 2020 este furnizat de 
documentul referitor la Principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun - elemente pentru un 
cod european de conduit în materie de parteneriat.  

Acţiunea în favoarea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă necesită atât asumarea responsabilităţii la cel mai înalt nivel 
politic, cât şi mobilizarea tuturor părţilor interesate din Europa. Parteneriatul a fost identificat, prin urmare, ca fiind un element-cheie pentru 
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.  

Parteneriatul a reprezentat, de asemenea, pentru o lungă perioadă de timp, unul dintre principiile cheie pentru implementarea 
fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun al Uniunii Europene (fondurile CSC). Principiul parteneriatului presupune o strânsă 
cooperare între autorităţile publice la nivel naţional, regional şi local în statele membre, precum şi cu sectorul privat şi sectorul terţiar. Partenerii 
ar trebui să fie implicaţi activ pe parcursul întregului ciclu de programare - pregătire, punere în aplicare, monitorizare şi evaluare. Parteneriatul 
trebuie să fie privit în strânsă legătură cu abordarea bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri şi cu principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. Guvernanţa pe mai multe niveluri reprezintă o acţiune coordonată a UE, a statelor membre şi a autorităţilor locale şi 
regionale, bazată pe parteneriat şi vizând elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor UE.  

Conform propunerilor Comisiei pentru fondurile CSC în perioada 2014-2020, statele membre vor avea obligaţia clară de a organiza un 
parteneriat, dar stabilirea procedurilor specifice pentru implicarea partenerilor relevanţi în diferitele etape de programare va fi lăsată la 
latitudinea autorităţilor naţionale.  
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Codul european de conduită în materie de parteneriat (CECP) va stabili cerinţele minime care sunt necesare pentru a se ajunge la un 
parteneriat de înaltă calitate în procesul de implementare a fondurilor, menţinând în acelaşi timp o flexibilitate amplă a acţiunilor statelor 
membre referitoare la modalităţile de organizare a participării diferiţilor parteneri.  

 Politica agricolă comună (PAC) a fost lansată în 1962 şi reprezintă un parteneriat între agricultură şi societate, între Europa şi agricultorii 
săi. Obiectivele sale principale sunt:  

 Creşterea productivităţii agricole, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu hrană la preţuri rezonabile pentru consumatori;  

 Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii din UE.  

 În prezent, UE se confruntă cu noi provocări conexe politicii agricole:  

- Securitatea alimentară – la nivel mondial, producţia de alimente vatrebui să se dubleze pentru a hrăni o populaţie mondială de 9 miliarde de 
oameni în 2050;  

- Schimbările climatice şi gestionarea durabilă a resurselor naturale;  

- Susţinerea zonelor rurale din întreaga UE şi menţinerea vitalităţii economiei rurale.  

Ca politică comună integrată, PAC este adoptată de toate statele membre UE, gestionată şi finanţată la nivel european din resursele 
bugetului anual al UE. Pe de altă parte, alte domenii de politică, precum serviciile de sănătate şi educaţia, sunt finanţate în mare măsură de 
guvernele naţionale ale statelor membre ale UE. În prezent, cheltuielile anuale cu agricultura şi cu dezvoltarea rurală cumulează aproximativ 55 
miliarde EUR, ceea ce reprezintă în jur de 45 % din bugetul total al UE.  

Politica agricolă comună 2014 – 2020 este adaptată pentru a răspunde provocărilor viitoare. În anii următori, PAC va deveni mai 
echitabilă, mai ecologică, mai eficientă, dar şi mai inovatoare. Fondurile financiare alocate ţării noastre prin PAC sunt substanţiale. Astfel, dacă 
bugetul acordat României în cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020 este de 39,8 miliarde de euro (în creştere cu 18% faţă de 
bugetul din perioada 2007-2013), prin PAC România are alocate 17,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creştere cu 27% faţă de alocaţia în 
exerciţiul bugetar 2007-2013, care a fost de 13,8 miliarde euro.  
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În octombrie 2011, Comisia Europeană pentru dezvoltarea rurală a prezentat un set de propuneri legale pentru perioada 2013-2020, 
care includ un proiect de regulament prin care se oferă susţinere din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 
Această propunere a FEADR stă la baza politicii de dezvoltare rurale a PAC şi se aliniază strategiei de creştere Europa 2020.  

Recomandările Comisiei Europene pentru România (2013)  

 Comisia Europeană a emis un număr de opt recomandări pentru România, menite să ajute la îmbunătăţirea performanţei economice, 
astfel:  

 Punerea în aplicare a unui program preventiv: În 2011, autorităţile române au negociat cu Comisia Europeană şi FMI un program 
preventiv de ajustare economică.  

 Finanţele publice şi un sistem de impozitare sustenabile: Deşi poziţia bugetară s-a îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a 
obligaţiilor fiscale constituie o provocare majoră, iar sustenabilitatea şi adecvarea sistemului de pensii prezintă riscuri medii pe termen 
lung.  Prin urmare, România ar trebui să ia măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de pensionare pentru 
femei şi bărbaţi şi să susţină reforma pensiilor, promovând încardarea în muncă a lucrătorilor în vârstă.  

 Reformarea sectorului sanitar: În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, cauzate în principal de utilizarea ineficientă a 
resurselor şi de un management defectuos. România trebuie să depună eforturi mai mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, 
reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale şi îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de trimitere a pacienţilor.  

 Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia: În 2012, România înregistra o rată scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, 
iar rata de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE. România trebuie să amelioreze calitatea politicilor vizând 
activarea forţei de muncă şi să pună în aplicare, cât mai repede, Planul naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie sau de excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai afectaţi. România trebuie să adopte 
neîntârziat legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre transferurile sociale şi măsurile de activare.  

 Reforma învăţământului: România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii sistemului de învăţământ şi 
de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă importantă. România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în 
acelaşi timp, să îşi dezvolte capacitatea administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul 
persoanelor dezavantajate ar trebui îmbunătăţit.  
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 Modernizarea administraţiei publice: Capacitatea administrativă redusă este o preocupare majoră pentru România, care contribuie la o 
rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie consolidată guvernanţa şi calitatea administraţiei publice.  

 Mediul de afaceri: Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu de afaceri slab dezvoltat şi sprijinul 
scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile române ar trebui să asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru 
a facilita accesul la finanţare şi pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile. De 
asemenea, România ar trebui să amelioreze eficienţa şi independenţa sistemului judiciar, precum şi eficienţa politicilor de prevenire şi 
combatere a practicilor de corupţie, în special în domeniul achiziţiilor publice.  

 Energie şi transporturi: România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul energetic şi în cel al 
transporturilor.  

 Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la gaze şi electricitate, să consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor 
de reglementare şi să finalizeze conexiunile transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai slab dezvoltată din 
UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan amplu pe termen lung. 

4.2. Context național  

Programul National de Reforma (PNR)  

Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă obligaţia fiecărui stat membru de a translata la nivel naţional obiectivele cuprinse în 
documentul Europa 2020. După publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creşterii, statele membre au obligaţia de a prezenta 
versiuni actualizate ale PNR.  

Pentru Romania, PNR reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică, în concordanţă cu 
politicile Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi 
sustine convergenţa economico-socială cu celelalte state membre ale UE. Urmărirea aplicării acţiunilor incluse în PNR este asigurată periodic 
(trimestrial, anual) pe baza Planului de actiune pentru implementarea PNR.  

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) are ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, 
cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. Utilizarea judicioasă a acestui instrument, prin asumarea 
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reformelor necesare şi realiste în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite concertarea 
demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii române pentru a susţine convergenţa economico-socială cu celelalte state 
membre ale UE.  

 Prin PNR au fost fixate ţinte naţionale concrete pentru toate domeniile majore, respectiv ocuparea forţei de muncă, cercetare–
dezvoltare–inovare, energie şi schimbări climatice, educaţie, combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Pentru fixarea ţintelor 
naţionale au fost avute în vedere circumstanţele naţionale specifice, precum şi perspectivele economiei româneşti. De asemenea, PNR asigură 
coerenţa cu principalele acţiuni prioritare pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate de România în cadrul noului Acord de tip 
preventiv încheiat cu UE şi FMI, respectiv în cadrul Pactului Euro Plus.  

          Memorandum privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020  

Guvernul Romaniei a adoptat la 13 iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la acţiunile şi 
documentele privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020. Documentul conţine orientări 
metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive, precum şi precizări pentru 
organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborarii documentelor de programare naţionale 2014-2020. 
Orientările metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmează a fi elaborate, precum şi 
etapele procesului de programare.  

Totodată, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea 
elaborării documentelor de programare naţionale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului şi implicând 
consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competente naţionale, regionale, locale, cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri economici şi 
sociali, inclusiv partenerii din domeniul protecţiei mediului sau având responsabilităţi pentru promovarea egalităţii şi nediscriminării.  

 Structura partenerială la nivel naţional aprobată prin memorandum este configurată pe baza a 13 comitete, cu următoarea arie de 
competenţă:  

 Integratoare – Comitetul Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat - CIAP;  

 Pe domenii de intervenţie – 10 comitete consultative tematice aferente domeniilor majore de intervenţie definite la nivel naţional;  
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 Pe criterii teritoriale – 2 comitete consultative.  

Rolul acestor comitete consultative este de a stabili şi prioritiza investiţiile la nivel sectorial şi regional, pe baza documentelor realizate în 
cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Propunerile formulate de către comitetele consultative sunt dezbătute în CIAP, la nivelul căruia 
este agreată gruparea domeniilor de intervenţie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum şi principalele elemente privind 
modalităţile de implementare, monitorizare şi evaluare.  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorialã România 2030  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorialã România 2030 (CSDT România 2030) este un document strategic privind dezvoltarea 
teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. Conceptul asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a 
României, în conexiune cu evoluţiile din spaţiul european şi internaţional şi se bazează pe practicile curente în domeniul planificării teritoriale 
(spre exemplu, din Finlanda, Irlanda, Ungaria, Olanda şi Franţa). Nota specifică a acestuia este apelul la o viziune integratoare a acţiunilor de 
dezvoltare, în care nu se propun soluţii generale pentru probleme, ci soluţii care izvorăsc din nevoile şi caracteristicile diferitelor zone.  

Obiectivul general al CSDT este asigurarea integrării României în structurile Uniunii Europene prin afirmarea identităţii regional-
continentale, a rolului său în regiune, creşterea coeziunii spaţiale şi a competitivităţii şi asigurarea unei dezvoltări durabile a României. 
Obiectivul general este detaliat în cinci obiective strategice majore:  

 Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială;  

 Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;  

 Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii;  

 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale;  

 Valorificarea patrimoniului natural şi cultural.  

CSDT România 2030 stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, naţional, prin 
integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul teritoriului. 
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Scopul CSDT România 2030 este de a pune în evidenţă, din perspectivă teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, 
în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a consolida rolul 
României ca Stat Membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei Centrale şi de Est. 

 Documentul urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine şi naţionale, prin orientarea lor către zone relevante. Această 
direcţionare se realizează prin intermediul proiectelor strategice naţionale şi a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele 
acestuia.  

          Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural în perioada 
2014 - 2020 - 2030  

Necesitatea Cadrului naţional strategic rural este determinată de trei factori majori ai dezvoltării agricole:  

 Cerinţa asigurării securităţii alimentare naţionale şi garantarea siguranţei alimentare a populaţiei României;  

 Resursele naturale, materiale şi umane ale agriculturii româneşti;  

 Favorabilitatea ecologică a resurselor agricole a României de a furniza produse agroalimentare de calitate superioară pe piaţa 
internă şi internaţională.  

 Construcţia Cadrului naţional strategic rural este aşezată pe trei piloni: agricultură, alimentaţie şi mediu, fiecare dintre acestea având 
importanţă vitală pentru pacea socială din România şi pentru ameliorarea continuă a vieţii rurale româneşti.  

 Priorităţile Cadrului naţional strategic rural pentru perioada 2014-2030 s-au stabilit pornind de la funcţiile spaţiului şi ale economiei 
rurale, a agriculturii româneşti, necesitatea dezvoltării accelerate a acestora, noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform reformei 
PAC şi a bugetului agricol european pentru perioada 2014-2020:  

 Garantarea securităţii şi siguranţei alimentare, prin asigurarea integrală a necesarului intern de produse alimentare de calitate 
îmbunătăţită şi a unui excedent, faţă de consumul alimentar intern, disponibil pentru export;  



 

 
182 

 

CAPITOLUL IV.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ȘIMNICU DE SUS ÎN CONTEXT 
EUROPEAN/NAŢIONAL/ REGIONAL SI JUDEŢEAN 

 

 

 Asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaţiului rural, prin investiţii publice, public-private sau private în lucrări de 
infrastructură de protecţie şi echipare a teritoriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidro-ameliorative de protecţie, perdele de protecţie, 
împădurirea terenurilor degradate şi defrişate, sporirea gradului de acoperire verde a teritoriului etc.);  

 Conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, biodiversitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor naturale 
agricole, în primul rând a solului, conservarea biodiversităţii, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;  

 Consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea generală a activităţilor agricultorilor;  

 Stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale comerciale de tip european prin restrângerea treptată a exploataţiilor 
agricole de subzistenţă;  

 Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole, extinderea IMM-urilor rurale agroalimentare şi nonagricole şi creşterea 
gradului de ocupare a populaţiei rurale, prin angajarea şi stabilizarea în rural, cu preponderenţă a populaţiei rurale active tinere;  

 Echilibrarea balanţei alimentare (şi de plăţi) româneşti şi creşterea exporturilor agroalimentare româneşti;  

 Restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe;  

 Compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu cel european, asigurarea unui parteneriat durabil al 
acestuia cu sistemul agroalimentar românesc.  

 Pentru asigurarea securităţii alimentare naţionale care garantează siguranţa alimentară a populaţiei, agricultura României trebuie să se 
înscrie în următorii parametri de performanţă:  

 Dublarea randamentelor agricole în următorii zece ani, comparativ cu deceniul 2000-2010;  

 Dublarea valorii producţiei vegetale şi animale în următorul deceniu, faţă de cea din 2010;  

 Dublarea valorii producţiei agroalimentare procesate faţă de anul 2010;  

 Creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene.  



 

 
183 

 

CAPITOLUL IV.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ȘIMNICU DE SUS ÎN CONTEXT 
EUROPEAN/NAŢIONAL/ REGIONAL SI JUDEŢEAN 

 

 

 Singura şansă a României pentru dezvoltarea agriculturii, prin care să se susţină nivelele de producţie propuse în continuare pentru 
orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030, constă în:  

 alocarea masivă, dar raţională, dacă se poate optimă, de capital investiţional în infrastructura rurală;  

 echiparea teritoriului agricol (circa 1,7 mil. ha irigate, Canalul Siret-Bărăgan);  

 plantarea perdelelor de protecţie a câmpului pe circa un milion de hectare în zonele cele mai aride;  

 modernizarea exploataţiilor agricole;  

 extinderea întreprinderilor de stocare-procesare a produselor agroalimentare (nu numai cereale);  

 sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare avantajoase, acordat fermelor agricole.  

 Se estimează că România are un potenţial alimentar, la orizontul 2030, pentru 38,5 mil. persoane, respectiv un disponibil pentru export şi 
pentru consum nealimentar de materii prime agricole de circa 49-50 mld. €.  

                            Acordul de Parteneriat dintre România şi CE 2014-2020  

Documentul a fost transmis informal serviciilor Comisiei Europene în luna octombrie 2013, deoarece la nivelul Uniunii Europene nu erau 
adoptate încă regulamentele prin care se stabileşte modul de implementare a fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare.  

Acordul de parteneriat dintre România şi CE vizează utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 . În viitoarea perspectivă 
financiară, România va investi € 39.34bn alocate din fonduri structurale europene (ESIF) plus co-finanţarea aferentă, în conformitate cu 
obiectivele tematice ale UE 2020 şi priorităţile naţionale ale României. Acordul de parteneriat stabileşte modul în care aceste investiţii vor fi 
concentrate pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea şi să încurajeze o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, prin stabilirea unor priorităţi naţionale de investiţii specifice.  

Având în vedere că ESIF va fi unul dintre cele mai importante instrumente pentru a face faţă provocărilor principale de dezvoltare ale 
României, identificate în programul de creditare al UE/FMI şi angajamentele UE 2020, Acordul de parteneriat stabileşte modul în care va fi 
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optimizată utilizarea ESIF pentru a realiza valoarea adăugată a cheltuielilor publice, prin integrarea principiilor de parteneriat, egalitatea între 
femei şi bărbaţi, incluziunea socială şi dezvoltarea durabilă.  

 Acordul de parteneriat este elaborat într-o manieră care oferă un cadru flexibil pentru România de a reacţiona şi a reorienta resursele 
europene, naţionale şi locale, pentru crearea condiţiilor de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă şi pentru a maximiza rezultatele 
obţinute. Prin acest document de programare România vizează exploatarea sinergiilor potenţiale dintre ESIF şi alte surse de finanţare UE, printr-
o abordare strategică şi integrată. 

 

Obiectivul general şi contribuţia strategică a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii.  

 Ţinând cont de situaţia şi de politicile macroeconomice, alături de blocajele creşterii la nivel naţional, subliniate mai sus, Guvernul 
României a stabilit anumite priorităţi de finanţare pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în Acordul de Parteneriat 
2014-2020, având următorul obiectiv global:  

 „Reducerea discrepanţelor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre UE, prin generarea unei creşteri 
suplimentare de X % a PIB şi a unei creşteri suplimentare de Y % a ocupării forţei de muncă până în 2022.”  

 Acest obiectiv global este o simplă expresie a procesului de convergenţă economică şi socială şi reprezintă o continuare firească a 
obiectivului Cadrului de Referinţă Strategic Naţional 2007-2013. Atingerea obiectivului va duce la o reducere a discrepanţelor sociale şi 
economice dintre România şi statele membre UE.  

 Obiectivele de mai sus reflectă impactul posibil al FESI, şi sunt estimate printr-o modelare macro-economică, pe baza modelului R-GREM. 
Modelul a proiectat, de asemenea, creşteri suplimentare semnificative pentru alţi parametri macroeconomici cheie, inclusiv ocuparea forţei de 
muncă în sectoare tranzacţionabile (producţie) şi netranzacţionabile (servicii) şi în formarea brută de capital (investiţii).  

 Obiectivele, la fel ca şi celelalte rezultate macroeconomice, au fost obţinute în baza alocărilor financiare orientative ale Acordului de 
Parteneriat, plecând de la ipoteza unei rate de absorbţie de 80%. 

Obiectivele reflectă diferenţa dintre două scenarii: scenariul de bază („cu fonduri”), cu cheltuielile FESI la nivelul stabilit în AP, şi un 
scenariu „fără fonduri”, unde se presupune că nu va exista o intervenţie a FESI.  
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Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, România se va 
transforma într-o economie modernă şi competitivă, abordând următoarele cinci provocări în materie de dezvoltare:  

I. Competitivitatea  

II. Oamenii şi societatea  

III. Infrastructura  

IV. Resursele  

V. Administraţia şi guvernarea. 

4.3. Context regional 

Avand în vedere rolul esențial al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în procesul de planificare la nivel regional 
precum și atribuțiile delegate prin Acordul-Cadru, referitoare la elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, in 
vederea identificarii tuturor factorilor care influențează dezvoltarea socio-economică a regiunii și a direcțiilor de dezvoltare, este necesară o 
viziune sintetică, unitară asupra stadiului de dezvoltare al regiunii, pe domenii de activitate.  

Guvernul Romaniei a adoptat la 13 iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene care se refera la actiunile si 
documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020. Acesta contine orientari metodologice 
pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si 
functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale.  

Ulterior, prin Ordinul 1087/13.07.2012 a fost aprobat Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale 
pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020. Se stabileste astfel un set de reguli unitare privind constituirea structurilor 
parteneriale la nivel regional, componenta comitetelor regionale de planificare (CRP), a grupurilor de lucru tematice si a grupurilor de lucru 
subregionale, rolul si atributiile principale ale acestora si modul de functionare a structurilor parteneriale.  
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 Noua perspectivă financiară a UE 2014-2020 prevede o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune, 
conform obiectivelor Strategiei Europa 2020, abordare care implică:  

• Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisie (Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit);  

• Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune, care este un document strategic naţional, elaborat de fiecare 
stat membru şi negociat cu Comisia, care stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 
2014–2020;  

• Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Acordul de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale statelor 
membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.  

 Politica de coeziune a Uniunii Europene are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi state 
membre, in vederea consolidarii coeziunii economice şi sociale, bazandu-se în principal pe solidaritate financiară, respectiv redistribuirea unei 
părţi din bugetul comunitar către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere. Politica de coeziune este finanţată prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC).  

Europa 2020 reprezinta strategia Uniunii Europene de crestere economica inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, pentru urmatorii 
ani. Aceste trei prioritati se sustin reciproc si sunt in masura sa sprijine Uniunea Europeana si statele membre sa obtina un nivel ridicat de 
ocupare a fortei de munca, de productivitate si coeziune sociala.  

 Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 al regiunii Sud-Vest Oltenia a reprezentat cadrul de programare a interventiei Fondurilor 
Structurale si de Coeziune pentru perioada respectiva la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea si-a promovat prioritatile si 
interesele in domeniul economic si social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de Dezvoltare si la 
alte documente de programare. Acesta a fost compus din analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si strategia regionala.  

Strategia de Dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia a reprezentat documentul principal al Planului de Dezvoltare Regionala, avand rolul 
de a orienta dezvoltarea regionala in perioada 2007-2013 si de a fundamenta accesul la fondurile europene. De asemenea, prioritatile 
prevazute in Strategia Regionala au fost compatibile cu domeniile de interventie stabilite in cadrul Programului Operational Regional si 
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Programelor Operationale Sectoriale: Cresterea Competitivitatii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacitatii Administrative.  

 Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera o baza strategica esentiala pentru includerea masurilor si a proiectelor 
implementate la nivel regional in viitoarele programe de finantare indiferent de sursele de finantare ale acestor programe. ADR Sud-Vest 
Oltenia, împreuna cu reprezentanti ai organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala ca 
baza pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare regionala si a documentelor de programare necesare pentru urmatoarea 
perioada de programare 2014- 2020.  

Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 al regiunii Sud - Vest Oltenia va trebui sa fie un instrument care sa sustina includerea in 
strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economica a regiunii, sa fundamenteze domeniile de 
interventie si necesarul de finantare din fonduri europene in perioada urmatoare de programare si sa cuprinda un portofoliu de proiecte 
strategice cu impact regional si local. 

Justificarea unei viziuni strategice  

Definirea strategiei de dezvoltare a regiunii se întemeiază pe analiza aprofundata a situației economico-sociale existente, a nevoilor și a 
potențialului de dezvoltare, ținând cont totodată de oportunitățile și provocările din mediul intern si extern.  

Capitolele anterioare ale PDR oferă o bază solidă pentru identificarea elementelor de potențial economic, social și tehnologic la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia și, de asemenea, pentru definirea nevoilor de dezvoltare.  

Pentru perioada 2014 – 2020, Strategia de Dezvoltare Regională este un document integrator, care își propune armonizarea politicilor şi 
strategiilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la nivel regional. Pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare regionala și prin intermediul fondurilor europene este necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. În acest 
sens, au fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2020 și s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi 
priorităţile de investiţii, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014 –2020. 

Abordarea urmarita din cadrul Strategiei propune o viziune largă care include activităţi care pot fi finanţate din multiple surse de 
finanţare (buget naţional, buget local, instrumente structurale/alte instrumente financiare).  
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Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a nevoilor, a potențialului de dezvoltare și ţinând 
cont de direcţiile de orientare strategică europeană, considerăm că viziunea strategiei trebuie să asigure dezvoltarea durabilă si echilibrata a 
Regiunii Sud-Vest Oltenia. Modelele de dezvoltare se bazează pe factorii creșterii economice. Modelul endogen are în vedere factorii 
fundamentali: teren (sol, subsol), muncă (forță de muncă) și capital (fizic și financiar). La acestea, modelul endogen adaugă progresul 
tehnologic. Toți acești factori conferă diferitelor țări avantaje comparative. Teoriile moderne pun accent pe avantajele competitive, în centru 
aflându-se resursa umană. De aceea, societatea spre care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere. Aceasta 
este și orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020.  

 Prin prisma acestor modele, în conturarea unei viziuni pentru Regiunea S-V Oltenia pe perioada 2014-2020 și de lungă durată se impune 
determinarea în primul rând a factorilor comparativi și competitivi de care dispune. Din analizele întreprinse în cadrul Profilului socio-economic 
rezultă evident că Regiunea S-V Oltenia este relativ mai abundentă în teren decât în populație sau în capital.  

 O ierarhizare din punctul de vedere al abundenței relative în factori ar fi: teren, populație, capital și progres tehnologic.  

Factori de natura avantajelor comparative: 

 Teren: suprafața agricolă 1.803.084 ha din care arabila 1.252.722 ha și păduri 860.420 ha; ape: Dunăre, Olt, Jiu, Gilort, Motru; subsol: 
cărbune, petrol, gaze, sare, marmură, ape termale, ape minerale. Regiune relativ abundentă în teren (Dolj, Olt), în special agricol.  

 Forța de muncă: populație 2.225.108, circa 32.762 studenți. Abundența relativă numeric dar deficitară profesional, mai ales nivel mediu.  

 Capital: - fizic capacităţi active: energie electrică, hidro și termo, aluminiu, autoturisme, chimicale plastice și sodice, nave, materiale 
construcții, industrie ușoară, industrie agroalimentară.  

                         - fizic capacităţi inactive: locomotive, vagoane, transformatoare, mașini agricole, avioane, aparataj, îngrășăminte chimice. 
                         - capital financiar: economisire regională scăzută, investiții străine concentrate pe autoturisme și aluminiu. Deficit relativ de 
capital (fizic inclusiv infrastructură, financiar, mai ales investiții străine). 
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Factori de natura avantajelor competitive : 

 Existenți: poziție nodală rutieră (căi ferate, aeriană), muncă zile de lucru urban și sfârșit de săptămână rural.  

 Emergenți: zona IT (programare), C/D electrotehnică și agroindustrială.  

 Slabi: spirit antreprenorial educat, management profesionalizat, satisfacția consumatorului, spirit comunitar și asociativ.  

Teoria economică Heckscker-Ohlin, confirmată în mare măsură în practică, indică faptul că țările și în cadrul lor zonele ar trebui să se 
concentreze pe activitățile și produsele intensive în factorul sau factorii relativ abundenți. De exemplu, dacă o țară dispune de mai mult teren 
decât populația (cazul Australiei sau al Canadei), ar trebui să producă mai degrabă produse agricole, care sunt intensive în teren (în cost terenul 
este important). Dacă o altă țară este relativ abundentă în populație (forță de muncă), comparativ cu terenul (cazul Japoniei) ar trebui să se 
specializeze în produse manufacturate, care sunt intensive în forță de muncă (în cost forța de muncă este importantă).  

 Pornind de la aceste premise de fapt și de raționament, viziunea pe termen lung conduce la concluzia că regiunea S-V Oltenia dispune în 
primul rând de un avantaj comparativ care poate deveni și competitiv prin ecologizare în domeniul agriculturii, în sensul larg al noțiunii: culturi 
agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, incluzând activitățile de prelucrare, localizate în zona rurală, în concept de dezvoltare 
rurală, cu atât mai mult cu cât populația rurală deține cea mai mare parte, în jur de 52% din populația regiunii, neluând în considerare faptul că 
și o parte crescândă din populația urbană își desfășoară activitatea parțial în mediul rural.  

 O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea dezvoltării industriale, ci o ranforsează prin agroindustrie și, în mod necesar, prin întreaga 
gamă de producții industriale de tractoare, mașini agricole, autovehicule utilitare, produse chimice, materiale de construcții și multe altele 
legate de agricultura propriu-zisă.  

 Adăugate la pilonii industriali deja existenți, sector energetic, metale neferoase, autoturisme, construcții navale, industrie chimică, 
industrie ușoară, astfel de activități industriale legate de agricultură ar prefigura regiunea ca o zonă industial-agrară sau agro-industrială 
puternică, bazată pe complementaritate de activități și pe competitivitate de tipul unor zone asemănătoare din Canada sau Franța. 


