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ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PRIN INTERMEDIUL
SUBMĂSURILOR 6.1 ȘI 6.3 DIN CADRUL PNDR 2014-2020 DIN REGIUNEA
DE DEZVOLTARE NORD-EST. ANALIZĂ INTERMEDIARĂ
Finanțarea agriculturii și a spațiului rural românesc prin intermediul măsurilor din PNDR 20072013 a contribuit, în mare măsură, la creșterea performanțelor agrotehnice și, totodată, la îmbunătățirea
mediului economic și social din spațiul rural românesc. În actualul exercițiu bugetar din cadrul PNDR
2014-2020, interesul agricultorilor privind accesarea fondurilor nerambursabile diferă de la o regiune la
alta, de la un județ la altul și chiar de la comună la alta.
În prezenta lucrare, ne propunem să realizăm o analiză a stadiului de implementare a două
submăsuri din cadrul PNDR 2020, Submăsura 6.1 (sM6.3) și Submăsura 6.3 (sM6.3) în Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est, până la data de 1 mai 2018, pe baza datelor oferite de Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR).
Utilizând R Program pentru analiza statistică a datelor și QGIS 3.0 pentru vizualizarea spațială a
datelor, am reușit sa realizăm o repartiție a rezulatelor la nivel de județ și de comună, prezentând atât
numărul de proiecte cât și valoarea contractată, pe fiecare submăsură.
Cuvinte cheie: finanțare rurală, sM6.1, sM6.3, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, spațiu rural,
PNDR.
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ACCESSING EUROPEAN FUNDS BY SUB-MEASURES 6.1 AND 6.3 WITHIN
NRDP 2014-2020 FROM NORTH-EAST DEVELOPMENT REGION. AN
INTERMEDIATE ANALYSIS
The financing of agriculture and Romanian rural space under NRDP 2007-2013 measures has
largely contributed to enhance the agro-technical performance and to improve the economic and social
environment in the Romanian countryside. In the current budgetary exercise under NRDP 2014-2020, the
farmers’ interest in accessing non-reimbursable funds varies across regions, across counties and even
from one commune to another.
In the present paper we intend to make an analysis of the implementation stage of two submeasures within NRDP 2020, namely Sub-measure 6.1 (sM6.1) and Sub-measure 6.3 (sM6.3) in the
North-East Development Region, until May 1st 2018, on the basis of data provided by the Agency for
Rural Investment Financing (AFIR).
By using R Programme for statistical data analysis and QGIS 3.0 for spatial data visualization, we
managed to make a distribution of results at county and commune level, by presenting both the number of
projects and the contracted value by each sub-measure.
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