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Obiectul întrebării scrise: Dezvoltarea mediului antreprenorial în zonele rurale ale României 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

 Contextul social și economic în care ne aflăm necesită anumite măsuri luate de Ministerul pe 

care îl conduceți, fiind convins că există un proiect bine documentat pentru relansarea economiei 

românești afectată de pandemia COVID-19.  

Programele de sprijinire a antreprenorilor sunt importante, însă nu trebuie să uităm nici de 

impulsionarea creării de noi afaceri, situația actuală oferind oportunitatea dezvoltării unui mediu 

antreprenorial în zonele rurale ale României. 

 Acest subiect, deși foarte important, nu a fost întotdeauna catalogat drept un obiectiv prioritar 

al politicilor economice, dovada constă și diferența numărului de antreprenori din mediul urban și cel 

rural.  

O abordare corectă a politicilor economice poate duce la o valorificare a antreprenoriatului rural 

care este în stare să aducă beneficii de natură economică, socială și instituțională, ceea ce poate 

dezvolta acest sector și reduce migrația românilor în afara țării, îmbunătățind, în același timp, 

furnizarea serviciilor locale și reducând rata șomajului.  
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Principala problemă în acest sens, constă în lipsa unui program unic axat pe dezvoltarea 

spiritului antreprenorial al cetățenilor din mediul rural, care, corelat cu o înțelegere deficitară a 

programelor de sprijinire a antreprenorilor, duce la un număr scăzut de antreprenori în mediul rural sau 

la concentrarea acestora în domeniul agriculturii. 

Programele precum Start Up Nation, întreprinse de Ministerul pe care îl conduceți, reprezintă o 

șansă pentru antreprenori, însă și în acest caz rata de accesare a fondurilor oferite prin respectivul 

program în mediul rural este foarte mică, aceasta reprezentând în anul 2017 doar 25,8% (conform 

datelor oferite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri). 

Având în vedere cele de mai sus, stimate Domnule Ministru, în conformitate cu dispozițiile 

art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei Deputaților şi Senatului, vă rog să-mi comunicați 

dacă Ministerul pe care îl conduceți va întreprinde măsuri pentru creșterea numărul de întreprinderi în 

mediul rural, încurajând cetățenii din aceste zone să acceseze fonduri în cadrul programelor de sprijin 

întreprinse de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri? 

  

 




