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Probleme regionale de dezvoltare

� Creşterea disparităţilor de dezvoltare între Reg 
Bucureşti-Ilfov şi celelalte Regiuni

� Dezvoltare neechilibrată între Estul şi Vestul ţării, 
respectiv între Regiunile Nord-Est, Sud –Est, Sud, 
Sud Vest şi  Regiunile  Vest, Nord - Vest, Centru 

� Subdezvoltarea cronică este concentrată în Reg Nord 
–Est , la graniţa cu Moldova şi în Reg Sud, de-a 
lungul Dunării

� Existenţa unor importante disparităţi intraregionale,
care reflectă structura mozaicală a dezvoltării 
economice: în interiorul Regiunilor coexistă zone 
subdezvoltate cu zone relativ dezvoltate



Probleme regionale de dezvoltare

� Declinul masiv al oraşelor mici şi mijlocii, îndeosebi al 
oraşelor mono industriale, generat de restructurarea 

industrială

� Grad scăzut de atractivitate a majorităţii Regiunilor 

� Declinul socio-economic a numeroase centre urbane 

mari şi diminuarea rolului lor în dezvoltarea arealelor 
adiacente



Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 
Planul Naţional de Dezvoltare

2007-2013

Obiectivul strategic
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 nu se mărească în  perioada de 
programare, faţă de  situaţia existentă în 
prezent (ultimul an pentru care există date 
statistice)



Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

Document de programare, elaborat în largi
parteneriate sub coordonarea MIE, care 
operaţionalizează strategia de dezvoltare 
regională din PND 2007 – 2013, finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
fonduri de la bugetul de stat şi bugetele 
locale



Axele prioritare POR 2007 - 2013

1. Îmbunătăţirea infrastructurii 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 
regionale şi locale

Domenii de intervenţie:

� Reabilitarea/modernizarea  reţelei judeţene şi locale de 

drumuri 

� Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, sociale şi de siguranţă publică

� Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea  infrastructurii 
educaţionale



2. Consolidarea mediului de 
afaceri regional şi local

Domenii de intervenţie:

� Structuri de sprijinire a afacerilor specifice 
fiecărei regiuni

� Iniţiative antreprenoriale: start-up-uri şi 
microîntreprinderi, inclusiv servicii de sprijinire a 
afacerilor



3. Dezvoltarea turismului 
regional şi local

�Restaurarea şi valorificarea 
patrimoniului istoric şi cultural

�Valorificarea resurselor turistice 
naturale

�Creşterea calităţii serviciilor 
turistice de cazare şi agrement



4. Dezvoltare urbană durabilă

Domeniu de intervenţie:

� Sprijinirea regenerării urbane

� Reabilitarea mediului construit 

� Sprijinirea antreprenoriatului

� Promovarea incluziunii sociale



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


