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Pre-aderare 2007-2013

PND

ISPA

PHARE

SAPARD

priorităţi

CSN

priorităţi

POS-uri

FC

FEDR

FSE

PAC

TRANZIŢIA SPRE FONDURILE STRUCTURALE

CADRUL NAŢIONAL

POR
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PND / Cadrul Strategic Naţional

8 PDR-uri

PLANIFICARE 

+

FURNIZARE

- 1 POR

- 6 POS-uri

- 1 Prog. Asistenţă Tehnică

- 1 Prog. Op. Interregional

- Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală

IMPLEMENTARE

- Programe Naţionale

CADRUL STRATEGIC 
NAŢIONAL
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STRATEGIA 2007-2013
OBIECTIVUL GENERAL

“Regiunea Sud Muntenia va deveni o regiune cu o puternică 
identitate naţională şi europeană, capabilă să ofere 

locuitorilor săi o înaltă calitate a vieţii”

SCOPUL STRATEGIC
„creşterea capacităţii regiunii în vederea dezvoltării 

economice şi sociale durabile şi echilibrate a acesteia, care 
să conducă la reducerea disparităţilor şi creşterea coeziunii 

economice şi sociale, la creşterea prosperităţii şi 
standardului de viaţă al locuitorilor regiunii”
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CADRUL STRATEGIC DE IMPLEMENTARE  

PDR 2007 - 2013

OBIECTIVE STRATEGICEOBIECTIVE STRATEGICE

1.   Creşterea nivelulului de competitivitate şi atractivitate al
regiunii

2.   Creşterea capacităţii inovative şi competitivităţii mediului
de afaceri al  regiunii

3.   Dezvoltarea economică, socială şi culturală durabilă şi 
echilibrată a comunităţilor rurale

4.   Creşterea stabilităţii sociale şi eficientizarea potenţialului forţei de muncă al 
regiunii



6

CADRUL STRATEGIC DE IMPLEMENTARE      

PDR 2007 – 2013
OBIECTIVE ORIZONTALE

1. Sustenabilitatea mediului

Asigurarea priorităţii pentru intervenţiile care urmăresc îmbunătăţirea 
mediului sau ameliorarea acestuia prin aplicarea criteriilor bunelor practici
privind mediul în toate domeniile de activitate

2. Egalitatea şanselor pentru toţi

Promovarea adoptării principiilor de “Egalitate a şanselor pentru toţi” în 
selectarea activităţilor sprijinite prin Planul de Dezvoltare Regională

3. Inovarea şi Societatea informaţională

Încurajarea valorificării perspectivelor inovative pentru dezvoltarea 
regională şi promovarea dezvoltării Societăţii informaţionale în regiunea 
Sud Muntenia



7

STRATEGIA DE ATRAGERE ŞI PROMOVARE A
INVESTIŢIILOR ÎN REGIUNEA SUD 

MUNTENIA  2006-2007

• Starea economico-sociala actuala a Regiunii Sud Muntenia
• Mediul si spatiul de trai
• Regiunea Sud Muntenia în context  national şi internaţional
• Analiza de diagnostic
• Viziunea privind dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia pe termen lung,

atragerea şi promovarea de investiţii
– Obiectivele si directiile de dezvoltare ale Regiunii Sud Muntenia

– Conceptul de dezvoltare economica prin valorificarea polilor de crestere

– Conceptul de dezvoltare economica prin valorificarea potentialului de 
cooperareeconomica transfrontalieră

– Conceptul de diminuare a disparitatilor de dezvoltare economică între 
diferitele zone ale regiuniii pri valorificarea potenţialelor locale

–  Programul de măsuri pentru realizarea obiectivelor

• Implementarea programului strategic de dezvoltare socio-economica
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PROIECTUL RIS INNSOM

- Proiectul RIS, câştigat sub Programul Cadru 6 

- Parteneri - META Grup, Umbria, Italia

- Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest a Angliei

- Perioada – 32 luni

- Valoare proiect – 454.871 Euro
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REZULTATE PROIECT RIS

– o strategie de inovare regionala cu un set clar de prioritati si
masuri

– parteneriate regionale stabile si functionale in domeniul inovarii, 
capabile sa implementeze strategia agreata si sa asigure 
dezvoltarea ulterioara

– o imagine clara a scenariului de inovare cuprinzand cele mai 
active si inovative companii, universitati, centre de cercetare,
organizatii de sprijin pentru mediul de afaceri si autoritati 
publice

– prioritati de inovare incluse in Planul de Dezvoltare Regional si 
in Programul Operational Regional

– o buna cooperare intre regiunile Sud Muntenia, Umbria (Italia) 
si Nord Vestul Angliei (Marea Britanie)

– plan de actiune detaliat, impartasit de companiile si organizatiile 
hotarate sa-l implementeze
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PRIORITĂŢI SI MĂSURI PDR 2007-2013

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale

Măsura 1.1.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi  

portuare, incluzând  infrastructura şi activităţile de suport a acesteia

Măsura 1.2.  Dezvoltarea utilităţilor, serviciilor publice şi a infrastructurii 

                       sociale

Măsura 1.3.  Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de   

telecomunicaţii şi facilitarea accesului la serviciile IT

Măsura 1.4.  Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a 

mediului  

Măsura 1.5.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii energetice 

Măsura 1.6.  Modernizarea şi regenerarea siturilor industriale şi a 

                      zonelor urbane 
Măsura 1.7.  Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea

patrimoniului natural
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Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor

Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Măsura 2.2. Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri şi creşterea 

                           competitivităţii celor existente 

Măsura 2.3. Promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice 

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor sectorului privat în economia 

regiunii 

     Măsura 2.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice şi a activităţilor de 

sprijin pentru turism 

     Măsura 2.6. Creşterea serviciilor de sprijin şi consultanţă pentru IMM-

uri  

Măsura 2.7. Promovarea cooperării interne şi internaţionale
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Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii

Măsura 3.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi sociale  

                     a comunităţilor rurale

Măsura 3.2. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii 

      acesteia

Măsura 3.3. Modernizarea, diversificarea şi dezvoltarea continuă a

sectorului agricol şi agro-alimentar 

Măsura 3.4. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a 

                                     agriculturii

     Măsura 3.5. Îmbunătăţirea procesării şi  marketingului produselor 

                                     agricole 

Măsura 3.6. Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător al 

                                     comunităţilor rurale şi protejarea moştenirii culturale 

Măsura 3.7. Dezvoltarea sectorului de servicii concentrat pe 

specificitatea mediului rural
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Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane

Măsura 4.1. Adaptarea continuă şi structurarea sistemului

educaţional şi de pregătire profesională în 

conformitate cu cerinţele pieţei muncii

  Măsura 4.2. Adaptabilitatea forţei de muncă şi dezvoltarea 

antreprenoriatului 

Măsura 4.3. Politici active pentru angajare

Măsura 4.4. Promovarea dezvoltării şi incluziunii sociale
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PRINCIPALE OBSTACOLE ALE DEZVOLTĂRII ÎN 
REGIUNILE DE OBIECTIV 1 (CONVERGENTE)

– Nivel scăzut al investiţiilor

– Rata ridicată a şomajului

– Nivel scăzut al serviciilor adresate mediului de afaceri şi comunitatilor

– Nivel scăzut al infrastructurii de bază, necesară activităţilor economice



15

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ALE GRUPURILOR DE 
PARTENERIAT LOCALE  ŞI REGIONALE

CE AU CONTRIBUIT LA ACTIVITATEA DE 
PROGRAMARE

� Instituţii implicate în Grupurile de Parteneriat Locale ( stabilite în 
fiecare judeţ): 121 

� Întâlniri ale Grupurilor de Parteneriat Locale: 56
� Seminarii pe teme legate de Fondurile Structurale: 3
� Întâlniri ale Grupurilor de Parteneriat Regionale pe Priorităţi : 16
� Conferinţe regionale ale parteneriatelor : 6 (octombrie 2002-martie 

2005)

- Regiunea a beneficiat de sprijinul proiectului de înfrăţire în furnizarea de 
experţi britanici  pentru susţinerea tematicilor  luate în discuţie şi pentru 

redactarea documentelor de programare -
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Detalii de contact:

ADR SUD MUNTENIA
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi

Tel: 0242-33 17 69   Fax : 0242-31 31 67   

Email : office@adrmuntenia.ro

Website: www.adrmuntenia.ro


