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Planul Naţional de Dezvoltare

• Document de planificare ce orientează dezvoltarea ţării în
concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii
Europene.

• Similar programării realizate de Statele Membre UE pentru 
Obiectivul “Convergenta” al Fondurilor Structurale
(promovarea dezvoltării şi ajustărilor structurale ale 
statelor/regiunilor având întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea 
de infrastructură de bază şi încurajarea investiţiilor în activităţi 
economice productive)
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• Primul plan de dezvoltare care va fundamenta accesul 
României la Instrumentele Structurale ale UE (fonduri 
structurale şi de coeziune), după data aderării, în calitate de Stat 
Membru 

• Va sta la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităţilor şi 
obiectivelor strategice de dezvoltare ale României pe care UE
le va sprijini cu finanţări structurale în perioada 2007-2013, 
conform domeniilor de intervenţie stabilite la nivelul UE

• In plan intern - instrument de prioritizare a investitiilor
publice pentru dezvoltare – maximizarea impactului

Planul Naţional de Dezvoltare

2007 - 2013
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� Sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană, se 
cifreaza la cca. 4% din PIB-ul anual al României, la care se 
adaugă cofinanţarea naţională.

� Aceasta înseamnă o asistenţă nerambursabilă anuală de 
circa trei ori mai mare decât asistenţa financiară de pre-
aderare acordată în prezent prin programele Phare, ISPA şi 
SAPARD.

Planul Naţional de Dezvoltare

2007 – 2013 
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6 Priorităţi Naţionale de Dezvoltare pentru 

PND 2007-2013

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

• Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi
combaterea excluziunii sociale

• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul
agricol 

• Sprijinirea dezvoltarii echilibrate a tuturor regiunilor ţării
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Priorităţile de dezvoltare pentru 

PND 2007- 2013

si Programele Operationale
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• POS Creşterea Competitivităţii Economice

• POS Infrastructura de Transport

• POS Infrastructura de Mediu

• POS Dezvoltarea Resurselor Umane

• POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative

• PO Regional

Programele operaţionale pentru 

perioada 2007- 2013
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Structura Programelor Operationale

Axa prioritara 1

� Domeniu de interventie 1.1   →   Actiuni indicative (tipuri de proiecte, 
scheme de granturi)

� Domeniu de interventie 1.2

�…

� Domeniu de interventie 1.x

Axa prioritara 2

� Domeniu de interventie 2.1

� Domeniu de interventie 2.2

�…

� Domeniu de interventie 2.y

…

Axa prioritara n

� Domeniu de interventie n.1

�…
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Diferente intre alocarea fondurilor 
de pre-aderare si post-aderare:

- Alocare pe programe multianuale (7 ani)

- Management descentralizat (national) al fondurilor

- Sumele alocate semnificativ mai mari

- Implica o cofinantare mai mare

- Opereaza pe principiul rambursarii

- Regula n+2
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Rata maxima de finantare a proiectelor prin Fonduri Structurale –
75% din cheltuiala publica pe proiect

Rata maxima de finantare a proiectelor prin Fondul de Coeziune 
– 85% din cheltuiala publica pe proiect

Ce NU se finanteaza din FS:

• TVA
• Dobanda la credite
• Achizitia de terenuri cu o valoare ce depaseste 10% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectul respectiv
• Constructia de locuinte
• Dezafectarea centralelor nucleare

Instrumentele Structurale
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Cadrul legal şi instituţional pentru elaborarea
PND 2007-2013

Baza legală pentru elaborarea PND conform principiului european al 
parteneriatului:

Hotărârea Guvernului nr.1115/2004

privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare

Coordonator al procesului de elaborare a PND:

Ministerul Finanţelor Publice

prin

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar
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Relevanţa programării 

pentru beneficiari

• Stabileşte priorităţile şi obiectivele de dezvoltare ale României pe care 
UE le va sprijini cu finanţări structurale în perioada 2007-2013

• Potenţialii beneficiari îşi pot planifica în avans proiectele pentru care 
este posibilă obţinerea de finanţări din fonduri UE

• Potenţialii beneficiari pot identifica programele operaţionale unde se 
încadrează proiectele lor

• Potenţialii beneficiari îşi pot adapta proiectele priorităţilor de dezvoltare

• Potenţialii beneficiari pot identifica instituţiile cărora se vor putea 
adresa pentru obţinerea de informaţii, finanţări, parteneriate etc.
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Informatii suplimentare:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Autoritatea de Management pentru 

Cadrul de Sprijin Comunitar - AMCSC

Tel. (021) 30 25 200; Fax: (021) 30 25 264
E-mail: pnd@mfinante.ro

Web: www.mfinante.ro/fonduriUE


