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Document de planificare strategică şi
programare financiară multianuală, elaborat 
într-un larg cadru partenerial, care 
orientează şi stimulează dezvoltarea 
economică şi socială a ţării, în concordanţă 
cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii
Europene.



PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
2007 - 2013

� PND 2007-2013  realizează o planificare 
multianuală a dezvoltării economice şi sociale a 
ţării, integrată sectorial şi regional, pe baza:
� Strategiilor Naţionale Sectoriale de Dezvoltare
� Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională
� Orientărilor Strategice ale Uniunii Europene

� Priorităţile de dezvoltare  identificate în PND se 
concretizează în Programe Operaţionale 
Sectoriale şi Regionale 



PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
2007 – 2013

Priorităţi de Dezvoltare

� 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 dezvoltării echilibrate a tuturor regiunilor ţării



PND 2007- 2013
Priorităţi de Dezvoltare si 
Programe Operaţionale

PRIORITATE 
DE 

DEZVOLTARE
PND 

PROGRAM 
OPERAŢIONAL

AUTORITATE   
DE 

MANAGEMENT

Gestionează un
Program Operational 



Structura institutionala

COORDONATOR - Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Finanţelor PubliceAsistenţă Tehnică

Ministerul Integrării EuropeneDezvoltarea Regională

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei

Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor

Infrastructură de Mediu

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului

Infrastructură de Transport

Ministerul Economiei şi ComerţuluiCreşterea Competitivităţii 
Economice

AUTORITATE DE MANAGEMENTPROGRAM OPERAŢIONAL

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei

Dezvoltarea Resurselor Umane

COORDONATOR - Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Administraţiei şi InternelorCreşterea capacităţii administrative

Ministerul Finanţelor PubliceAsistenţă Tehnică

Ministerul Integrării EuropeneDezvoltarea Regională

Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor

Infrastructură de Mediu

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului

Infrastructură de Transport

Ministerul Economiei şi ComerţuluiCreşterea Competitivităţii 
Economice

AUTORITATE DE MANAGEMENTPROGRAM OPERAŢIONAL



PND

Creşterea 
Competitivităţii 

Economice

Infrastructură 
de Transport

Infrastructură 
de Mediu

Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane

Dezvoltarea 
Regională

Dezvoltare
rurala

AM

Min. Economiei
si Comertului

AM Min. 
Transporturilor

AM
Min. Mediului

AM

Min. Muncii

AM
Min. Integrarii Europene

AM
Min. Agriculturii

MFP -
AMCSC

Programe Institutii centrale Organisme 
intermediare

• ANIMMC
• MEdC
• MCTI

• MEC – directia Energie

• Agentiile regionale
de protectia mediului

• Cele 8 ADR-uri

• ANOFM
• MEdC – Inspectorate 

scolare judetene

• Agentia SAPARD

Asistenta
tehnica

MFP
AMCSC

Programul pt. 
pescuit

AM
Ag.Nat. pt Pescuit

CN pt 
Administrarea

Fondului Piscicol



PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL

Obiectiv general

Creşterea economică mai accelerată a  regiunilor  slab 
dezvoltate, astfel încât  raportul între cea mai 
dezvoltată şi cea mai slab  dezvoltată Regiune, în 
termeni de PIB, să se diminueze până la finele 
perioadei 2007-2013



Obiective specifice

� Imbunătăţirea gradului general de atractivitate şi 
accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport, educaţie, sănătate

� Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru 
afaceri prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de 
sprijinire a afacerilor, precum şi sprijinirea micro 
întreprinderilor

� Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al regiunilor 
prin reabilitara / renovarea siturilor turistice şi culturale 

� Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane 
prin proiecte integrate de dezvoltare urbană 



Programul Operaţional Regional 

AXE PRIORITARE:

1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi 
locale

2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
3. Dezvoltarea turismului regional şi local
4. Dezvoltare urbană durabilă
5. Asistenţă tehnică



1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
publice regionale şi locale

Domenii de intervenţie:

� Construirea şi modernizarea reţelei de transport 
regional şi local

� Dezvoltarea transportului urban
� Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, 

sociale şi de siguranţă publică
� Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de educaţie



2. Consolidarea mediului de afaceri
regional şi local

Domenii de intervenţie:

� Infrastructura de sprijinire a afacerilor, 
specifică fiecărei regiuni

� Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale: 
Start – up – uri, microîntreprinderi şi 
servicii de sprijinire a afacerilor



3. Dezvoltarea turismului 
regional şi local

Domeniu de intervenţie:

� Reabilitarea zonelor turistice, restaurarea 
şi valorificarea patrimoniului istoric 
cultural şi natural



4. Dezvoltare urbană durabilă

Domenii de intervenţie:

� Sprijinirea regenerării urbane
� Îmbunătăţirea mediului construit 

� Promovarea incluziunii sociale 
� Sprijinirea antreprenoriatului



5. Asistenţă tehnică

Domenii de intervenţie:

� Sprijinirea managementului şi implementării
POR

� Sprijinirea activităţilor de comunicare şi 
evaluare a programului



Programul Operaţional Regional 

Potenţiali beneficiari:

� Autorităţile locale (consilii judeţene, primării)
� Companii
� Asociaţii
� Administraţii ale diferitelor structuri de sprijinire a afacerilor (parcuri 

industriale / tehnologice / de afaceri / logistice)
� ONG-uri



PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Obiectivul general

Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 
pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea
medie la nivelul Uniunii Europene



Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice

AXE PRIORITARE 
1. Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie

2. Creşterea competitivităţii economice prin CD&I
3. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat si public

4. Îmbunătăţirea eficientei energetice, în condiţiile 
dezvoltării durabile a sistemului energetic

5. România ca destinaţţţţie atractiva pentru turism si afaceri

6. Asistenta tehnica



1. Dezvoltarea unui sistem 
inovativ de productie

Domenii de intervenţie:
� Investiţii productive şi pregătirea pentru 

concurenţa pe piaţa întreprinderilor, în special a 
IMM

� Accesul la credite şi finanţare
� Dezvoltarea antreprenoriatului



2. Creşterea competitivităţii 
economice prin CD&I

Domenii de intervenţie:

� Cercetarea în parteneriat între universităţi / 
institute de cercetare – dezvoltare şi întreprinderi 
(industrie) în vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile

� Investiţii în infrastructura de CDI

� Accesul întreprinderilor, în special IMM, la 
activităţi de CDI



3. Tehnologia informaţţţţiei si 
comunicaţţţţiilor pentru sectoarele 

privat si public

Domenii de intervenţie:
� Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
� Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 

electronice moderne de e-Guvernare, e-
Educaţie şi e-Sănătate

� Dezvoltarea economiei



4. Imbunătăţirea eficienţei 
energetice, în condiţiile dezvoltării 

durabile a sistemului energetic

Domenii de intervenţie:

� Îmbunătăţirea eficienţei energetice

� Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie

� Reducerea impactului negativ asupra 
mediului al funcţionării sistemului energetic



5. România ca destinaţţţţie atractiva 
pentru turism si afaceri

Domenii de intervenţie:
� Promovarea turistică
� Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de 

Informare şi Promovarea Turistică



4. Asistenţă Tehnică

Domenii de intervenţie:

� Sprijin pentru managementul, implementarea, 
monitorizarea şi controlul PO Competitivitate

� Sprijin pentru evaluare, comunicare şi IT



Programul Operaţional Sectorial 
Infrastructura de transport

Obiectivul general 

Asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, 
moderne şi durabile, precum şi toate celelalte condiţii 
privind dezvoltarea sustenabil a economiei şi îmbunătăţirii 
calităţii vieţii



Programul Operaţional Sectorial 
Infrastructura de transport

AXE PRIORITARE 

1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport
trans-europene

2. Modernizarea şi dezvoltarea unor secţiuni de transport 
rutier pentru a asigura acces la reţeaua trans-europeană

3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport 
de interes naţional

4. Îmbunătăţirea serviciilor feroviare de pasageri pe 
reţeaua feroviară naţională şi trans-europeană

5. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi
6. Asistenţă Tehnică



Domenii de intervenţie:

� Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
� Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

feroviare trans-europene;
� Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale 
şi maritime trans-europene;

� Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
aeroportuare inter-regionale europene

1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport trans-europene



2. Modernizarea şi dezvoltarea unor secţiuni de 
transport rutier pentru a asigura accesul la 

reţeaua trans-european

Domeniu de intervenţie:

� Transport rutier de acces la TEN – T



3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
de transport de interes naţional

Domenii de intervenţie:

� Modernizarea şi dezvoltarea drumurilor 
naţionale

� Modernizarea şi dezvoltarea reţelei ferivare
� Modernizarea şi dezvoltarea transportului 

naval şi maritim



4. Îmbunătăţirea serviciilor feroviare de pasageri pe 
reţeaua feroviară naţională şi trans-europeană

Domeniu de intervenţie:

� Modernizarea materialului rulant cu 
vagoane de ultimă generaţie



5. Dezvoltarea durabilă a sectorului 
transporturi

Domenii de intervenţie:
� Promovarea inter-modalităţii;
� Îmbunătăţirea siguranţei traficului 
� Reducerea impactului lucrărilor şi a 

activităţilor de transport asupra mediului 
înconjurător; 

� Punerea în siguranţă a infrastructurii de 
transport faţă de pericolele naturale;



4. Asistenţă Tehnică

Domenii de intervenţie:

� Gestionarea, implementarea, monitorizarea 
şi controlul măsurilor din PO Infrastructură 
de transport;

� Promovarea PO Infrastructură de transport;



Programul Operational Sectorial  
Infrastructura de Mediu 

Obiectivul general

Îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu, cu 
accent pe îndeplinirea prevederilor aquis-ului 
comunitare.



Programul Operational Sectorial  
Infrastructura de Mediu

AXE PRIORITARE:
1. Extinderea şi modernizarea înfrastructurii de apă şi 

canalizare
2. Dezvoltarea sistemlor integrate de gestionarea deşeurilor 
şi reabilitarea vechilor depozite ecologice

3. Îmbunătăţirea sistemului de încălzire în zone prioritare 
selectate

4. Dezvoltarea sistemului de gestionare biodiversităţii şi 
protejarea patrimoniului natural

5. Implementarea unei infrastructuroi adecvate pentru 
prevenirea riscurilor naturale în cele mai vulnerabile zone

6. Asistenţă tehnică



1. Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi canalizare

Domeniu de intervenţie 

� Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi canalizare



2. Dezvoltarea sistemlor integrate de 
gestionarea deşeurilor şi reabilitarea 

vechilor depozite ecologice

Domenii de intervenţie:

� Dezvoltarea sistemelor integrate de 
gestionarea deşeurilor

� Extinderea infrastructurii de gestionare a 
deşeurilor

� Reabilitarea vechilor depozite ecologice



3. Îmbunătăţirea sistemului de încălzire în 
zone prioritare selectate

Domeniu de intervenţie: 

� Reabilitarea sistemelor de încălzire din 
oraşe



4. Dezvoltarea sistemului de gestionare 
biodiversităţii şi protejarea 
patrimoniului natural

Domenii de intervenţie:
� Întărirea infrastructurii fizice a instituţiilor de 
protejarea mediului înconjurător şi a capacităţii de 
a elabora şi gestiona planuri de management

� Pregătirea şi implementarea planurilor de 
management pentru ariile protejate, inclusiv a unui 
sistem de monitorizare, precum şi a mecanismelor 
legale şi financiare

� Reconstrucţia ecologică a teritoriilor incluse în 
programul Natura 2000 



5. Implementarea unei infrastructuroi
adecvate pentru prevenirea riscurilor 
naturale în cele mai vulnerabile zone

Domenii de intervenţie:
� Protecţia împotriva inundaţiilor
� Reducerea eroziunii costiere



6. Asistenţă tehnică

Domenii de intervenţie:
� Sprijin pentru managementul şi evaluarea PO 
Mediu

� Sprijin pentru informare şi publicitate



Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin 
asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot 
parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii 
moderne, flexibile şi inclusive care să conducă, până în 
2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 1.700.000 
persoane.



Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

Priorităţi 

1. Dezvoltarea resurselor umane
2. Serviciul public de ocupare
3. Reforma Sistemului de Educaţie



1. Dezvoltarea Resurselor  Umane la 
nivel regional

Măsuri:
1.1 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii
1.2 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 

întreprinderilor şi promovarea formării antreprenoriale
1.3 Iniţiative pentru partenerii sociali
1.4 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în 

educaţie şi formare iniţială
1.5 Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de 

integrare pe piaţa muncii
1.6 Combaterea discriminării si promovarea masurilor de 

integrare a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, 
promovarea economiei sociale 



Prioritatea 1- Dezvoltarea 
Resurselor  Umane la nivel regional

1.7 Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare 
profesională, cu precădere pentru persoanele provenind din 
grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct 
de vedere socio-economic şi expuse riscului de excluziune 
socială 

1.8 Egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor

1.9 Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate 
reducerii marginalizării şi excluziunii sociale

1.10 Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă

1.11Iniţiative transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii



2 - Serviciul Public de Ocupare

� Măsuri pentru modernizarea şi întărirea 
capacităţii administrative a Serviciului 
Public de Ocupare



3. Reforma Sistemului de Educaţie

Domenii de intervenţie: 
� Promovarea de reforme, dezvoltarea şi  

modernizarea educaţiei şi formării iniţiale în 
contextul învăţării pe tot parcursul vieţii

� Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în 
educaţie şi formare iniţială 



Programul operaţional Sectorial 
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea 

productivităţii în sectorul agricol

Obiectiv general
Dezvoltarea unui sector agricol şi forestier competitiv 
bazat pe cunoaştere şi iniţiativă privată, capabil să se 
adapteze schimbărilor pe termen lung, care ia în 
considerare regulile comunitare, conservă mediul 
înconjurător şi consolidează sectorul de procesare



Programul operaţional Sectorial 
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea 

productivităţii în sectorul agricol

Priorităţi:
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale şi 

încurajarea diversificării activităţilor economice prin 
sprijinirea celor care activează în mediul rural

2. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a 
exploataţiilor forestiere

3. Creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi 
adaptarea ofertei la cerinţele pieţei

4. Promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea 
acţiunilor de tip “LEADER”

5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea 
acvaculturii



1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale şi 
încurajarea diversificării activităţilor economice 

prin sprijinirea celor care activează în mediul rural

Domenii de intervenţie:

� Diversificarea economiei rurale
� Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul   rural
� Pregătire profesională
� Îmbunătăţirea competenţelor de management 

şi implementare a strategiilor locale de 
dezvoltare



2. Dezvoltarea economică durabilă a 
fermelor şi a exploataţiilor forestiere

Domenii de intervenţie privind:

� Utilizarea durabilă a terenurilor agricole



3. Creşterea competitivităţii agriculturii şi 
silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei

Domenii de intervenţie:

� Îmbunătăţirea potenţialului uman 
� Restructurarea potentialului fizic agricol si 

forestier



4. Promovarea iniţiativelor locale prin 
încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”

Domenii de intervenţie:

� Urmareste stimularea initiativelor private
� Stimuleaza crearea parteneriatelor public-private



5. Asigurarea pescuitului durabil şi 
dezvoltarea acvaculturii

Domenii de intervenţie: :

� Adaptarea flotei comunitare de pescuit
� Acvacultura, procesarea si marketingul piscicol a

produselor de acvacultura
� Măsuri de interes colectiv
� Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit
� Măsuri de asistenţă tehnică



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CREŞTEREA 
CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

Obiectiv general
Îmbunătăţirea susţinută a administraţiei publice în 
anumite sectoare din România, prin creşterea
perfomanţelor serviciilor publice comparaţiv cu cele din 
Uniunea Europeană şi noile state membre



Programul Operaţional 
Creşterea Capacităţii Administrative

AXE PRIORITARE:
1. Întărirea ciclului politicilor publice în administraţia   

centrală
2. Sprijinirea dezvoltării economice şi promovarea 

bunei guvernanţe prin dezvoltarea capacităţii 
administraţiilor locale

3. Sprijinirea instrumentelor şi structurilor de Ordine 
publică pentru a sprijini dezvoltarea economică

4. Întărirea capacităţii administrative a serviciilor 
judiciare pentru a sprijini buna guvernare

5. Asistenţa tehnică



1. Întărirea ciclului politicilor publice 
în administraţia centrală

Domenii de intervenţie:
� Întărirea capacităţii de a formula politici publice
� Sprijinirea implementării reformei administraţiei 

publice
� Modernizarea capacităţii administrative prin 

implementarea de instrumente adecvate 
� Formare profesională specializată pe 

administraţia publică



2. Sprijinirea dezvoltării economice şi 
promovarea bunei guvernanţe prin 

dezvoltarea capacităţii administraţiilor locale

Domenii de intervenţie: 
� Sprijinirea continuării procesului de 

descentralizare administrativă 
� Modernizarea capacităţii administrative locale

prin implementarea de instrumente adecvate 
� Sprijinirea capacităţii autorităţilor locale de a 

accesa fonduri pentru dezvoltare



3. Sprijinirea instrumentelor şi structurilor 
de Ordine publică pentru a sprijini 

dezvoltarea economică

Domenii de intervenţie:
� Dezvoltarea capacităţii de management a 

instituţiilor de ordine publică 
� Dezvoltarea iniţiativelor poliţiei comunitare de a 

dezvolta sprijinirea economiilor locale
� Dezvoltarea capacităţii structurilor locale pentru 

situaţii de urgenţă pentru a minimiza 
consecinţele distrugătoare a dezastrelor naturale 
asupra infrastructurii economice 



4. Întărirea capacităţii administrative a 
serviciilor judiciare pentru a sprijini buna 

guvernare

Domenii de intervenţie

� Dezvoltarea capacităţii administrative a 
sistemului judiciar

� Asigurarea încrederii şi a transparenţei în
istemul juridic



5. Asistenţa tehnică

Domenii de intervenţie
� Sprijinirea gestionări PO CCA, inclusiv 

pregătirea pentru următoarea perioadă de 
programare

� Sprijinirea strategiei de comunicare a PO 
CCA



PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Obiectiv general
Asigurarea coordonării eficace, eficiente şi 
transparente a implementării instrumentelor 
structurale în România



Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică

AXE PRIORITARE
1.Sprijinirea implementării instrumentelor  

structurale şi a coordonării programelor 
2.Dezvoltarea şi sprijinirea funcţionării 

Sistemului Unic de Management Informatic 
3.Diseminarea de informaţii şi promovarea 

instrumentelor structurale



1.Sprijinirea implementării instrumentelor  
structurale şi a coordonării programelor 

Domenii de intervenţie:
� Sprijinirea gestionării şi implementării 

instrumentelor structurale
� Evaluare 
� Trening orizontal pe tematica 

managementului de program / proiect
� Funcţionarea PO AT , AM CSC, autorităţilor 

de certificare, plată şi audit



2.Dezvoltarea şi sprijinirea funcţionării 
Sistemului Unic de Management 

Informatic

Domenii de intervenţie:
� Dezvoltarea şi întreţinerea SMIS
� Funcţionarea unităţii SMIS
� Taining pentru utilizatori, distribuirea de
ghiduri de utilizare şi comunicare a SMIS

� Dotare cu echipamente



3.Diseminarea de informaţii şi 
promovarea instrumentelor structurale

Domenii de intervenţie:
� Diseminarea informaţiilor generale şi activităţi 

de publicitate privind instrumentele structurale 
alocare României 

� Sprijinirea funcţionării Centrului de Informare 
pentru Instrumente Structurale



Alocarea financiara

18.06Dezvoltarea Regională

Alocarea fondurilor europene (%)Programul Operational

23.59Infrastructură de Transport

17.94Dezvoltarea Resurselor Umane

12.00Creşterea Competitivităţii Economice

1.06Capaictate administrativa

0.88Asistenţă Tehnică

24.47Infrastructură de Mediu

2.00Cooperare teritoriala europeana


