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Finanţare oferită de:

GHID AL PORTALULUI DE  
ACCES AL PROGRAMULUI  
DE DEZVOLTARE RURALĂ

Acest ghid oferă o scurtă prezentare a tuturor elementelor 
actualizate în mod regulat ale portalului de acces, precum 
și a conţinutului acestuia, astfel încât să vă permită să 
găsiţi rapid informaţiile căutate!

Bine aţi venit pe Portalul de acces al Programului  
de dezvoltare rurală 2014-2020!

Aceasta este pagina de start 
a portalului de acces: de aici 

puteţi naviga spre toate secţiunile și 

elementele disponibile.



Finanţare oferită de:

Funcţia de căutare 
Căutaţi o anumită informaţie, 
însă nu știţi unde să o găsiţi? 
Câmpul de căutare vă permite să 
găsiţi rapid conţinutul căutat pe 
site-ul de internet al portalului de 
acces și pe restul site-ului web al 
ENRD.

Logoul ENRD 

Făcând clic pe acest logo, vă puteţi întoarce la 
pagina de start a ENRD.

Priorităţile Programului de 
dezvoltare rurală 
Aceste adrese de internet vă oferă acces direct 
la informaţii privind priorităţile Programului de 
dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. În 
fiecare secţiune se explică priorităţile și se oferă 
resurse relevante ale ENRD sau de altă prove-
nienţă, cu scopul de a încuraja implementarea 
cu succes a Programului de dezvoltare rurală (de 
exemplu: experienţa acumulată din activitatea 
tematică a ENRD, resurse din UE și din statele 
membre, exemple de implementare a programu-
lui de dezvoltare rurală).

Participaţi la dezbatere! 
Forumul opENRD vă oferă o ocazie excelentă de 
a participa la cele mai recente discuţii pe tema 
viitoarelor programe de dezvoltare rurală și a 
implementării acestora. Faceţi schimb de infor-
maţii și de experienţă, împărtășiţi anumite pro-
bleme și găsiţi soluţii (comune) și luaţi parte la 
dezbateri! Noutăţi disponibile 

pe portalul de acces 
Acest element util, foarte impor-
tant pentru utilizatorii frecvenţi 
ai portalului, oferă acces la cele 
mai recente actualizări și docu-
mente publicate pe site-ul de in-
ternet al portalului.

Evenimente viitoare 

Aflaţi ultimele informaţii privind 
evenimentele viitoare organiza-
te la nivelul UE și la nivel naţio-
nal, referitoare la planificarea și 
punerea în aplicare a diverselor 
aspecte legate de Programul de 
dezvoltare rurală 2014-2020.

Continuare pe pagina următoare...
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Cea mai importantă parte a paginii de start a portalului oferă acces la o multitudine de resurse ale ENRD și de altă provenienţă, 
acoperind principalele aspecte ale politicii pentru perioada 2014-2020, precum și teme esenţiale referitoare la punerea în aplica-
re a programului de dezvoltare rurală. Fiecare secţiune oferă detalii bazate pe experienţă atestată și va permite o pregătire mai 
eficientă a viitoarelor programe de dezvoltare rurală.   

Finanţare oferită de:

Secţiunea Reţele de colaborare se axează în mod specific pe importanţa reţelelor de 
colaborare ca instrument al politicii de dezvoltare rurală și relevanţa acestora pentru 
viitoarele programe de dezvoltare rurală. Această secţiune mai conţine și învăţămintele 
deduse din experienţa actuală, exemple de povești de succes și orientări.

Secţiunea Dezvoltarea locală gestionată la nivelul comunităţii se concentrează 
în mod specific pe înţelegerea mai profundă a abordării viitoare a dezvoltării locale, 
ceea ce va permite ca sprijinul obţinut prin iniţiativa LEADER să fie unul consistent și 
coordonat cu sprijin pentru dezvoltarea locală de alte fonduri ESI. Această secţiune mai 
conţine și învăţămintele deduse din experienţa actuală, exemple de punere în aplicare 
a iniţiativei LEADER și orientări.

Secţiunea Monitorizare și evaluare este dedicată monitorizării și evaluării progra-
melor de dezvoltare rurală și conţine secţiuni speciale referitoare la LEADER și TNC, 
precum și la evaluarea NRN și la informarea cu privire la principalele modificări din 
procesul de monitorizare și evaluare pentru perioada de programare 2014-2020.

Secţiunea Ţări candidate și potenţial candidate oferă o selecţie de informaţii (eve-
nimente, iniţiative tematice și de colaborare în reţea) din partea ţărilor candidate și 
potenţial candidate din UE, concentrându-se în special pe procesul pregătirii viitoarei 
politici de dezvoltare rurală.

Rezumatul politicii pentru perioada 2014-2020  prezintă politica de dezvoltare rurală în cadrul strategic 2014-2020, evidenţiind 
legăturile dintre documentele strategice și etapele implementării politicii.

Secţiunea Legislaţie și orientări are scopul de a oferi informaţii actuali-
zate cu privire la legislaţia UE referitoare la planificarea și implementarea 
Programului de dezvoltare rurală în viitor și clarifică, de asemenea, interco-
nexiunile dintre diverse acte legislative ale UE și nivelul naţional.

Planificarea Programului de dezvoltare rurală explică în detaliu eta-
pele procesului de planificare și pregătire a următoarelor programe de dez-
voltare rurală și oferă un calendar indicativ pentru adoptarea programelor 
de dezvoltare rurală în perioada 2014-2020. Această secţiune este com-
pletată de resurse utile și documente de orientare.

Implementarea Programului de dezvoltare rurală conţine resurse care 
vin în sprijinul implementării programelor de dezvoltare rurală în perioada 
2014-2020: trimiteri la activitatea ENRD și experienţa acumulată în timpul 
programului actual, exemple relevante referitoare la punerea în aplicare a 
Programului de dezvoltare rurală în perioada 2007-2013, precum și actua-
lizări cu privire la activitatea tematică ce susţin implementarea cu succes a 
programelor de dezvoltare rurală în viitor.

Secţiunea Informaţii privind perioada 2007-2013 conţine o colecţie de 
resurse importante referitoare la principalele teme ale politicii la care a lu-
crat ENRD în perioada de programare 2007-2013. Din această secţiune se 
pot deduce principalele învăţăminte relevante pentru perioada 2014-2020.


