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IMPACTUL PARTENERIATELOR ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE PE 

BAZA FONDURILOR EUROPENE 
 

Lucrarea are în vedere tipurile de parteneriate care se pot realiza în vederea unei mai bune 

absorbții a fondurilor europene bazat pe experiența statelor membre. Analiza urmărește tipuri de 

parteneriate funcționale la nivel european și transpunerea acestora la nivel național. Se are în vedere, 

astfel, rolul autorităților locale în dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale pentru a identifica și rezolva 

nevoile comunităților locale bazat pe programele de finanțare europene. 

De asemenea sunt prezentate fondurile europene care pot fi absorbite de structuri parteneriale în 

vederea dezvoltării rurale în actualul exercițiu financiar 2014-2020 și perspectiva dezvoltării de noi astfel 

de structuri. Lucrarea este completată de o prezentare a modului de funcționare și absorbție a fondurilor 

europene coordonate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, unica investiție 

teritorială integrată (ITI) din România finanțată de toate programele operaționale, care acoperă atât 

teritorii urbane cât și rurale la nivelul regiunii de dezvoltare regionale Sud-Est. 
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THE IMPACT OF PARTNERSHIPS ON RURAL DEVELOPMENT BASED ON 

THE EUROPEAN FUNDS 
 

 The paper takes into consideration the types of partnerships that can be made to better absorb 

the European funds based on the Member States' experience. The analysis looks at types of functional 

partnerships at European level and their transposition at national level. Thus, the role of local authorities 

in the balanced development of rural areas is taken into account so as to identify and solve the needs of 

local communities based on European funding programs. 

 It also presents the European funds that can be absorbed by partner structures for rural 

development in the current 2014-2020 financial exercise and the prospect of developing such new 

structures. The paper is accompanied by a presentation of the functioning way and absorption of 

European funds coordinated by the ITI Danube Delta Intercommunity Development Association, the only 

integrated territorial investment (ITI) in Romania financed by all operational programs, which cover both 

urban and rural territories at the level of the Sud-Est Regional Development Region. 
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