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PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 –– 20132013

�� Planul Naţional de Dezvoltare (P.N.D.) reprezintă documentul de Planul Naţional de Dezvoltare (P.N.D.) reprezintă documentul de 
planificare strategicplanificare strategică ă şi programare financiară multianuală şi programare financiară multianuală al al 
României caRomâniei care orienteazre orientează ă şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a 
ţării, în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniţării, în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene unii Europene 
şi similar programării realizate de Statele Membre (promovarea dşi similar programării realizate de Statele Membre (promovarea dezvoltezvoltăării rii 
şi ajustărilor structurale ale statelor/regiunilor având întârzişi ajustărilor structurale ale statelor/regiunilor având întârzieri în eri în 
dezvoltare, prin furnizarea de infrastructurdezvoltare, prin furnizarea de infrastructură ă de bazde bază ă şi încurajarea şi încurajarea 
investiţiilor în activităţi economice productive).investiţiilor în activităţi economice productive).

�� PND 2007 PND 2007 -- 2013 este primul plan de dezvoltare care va fundamenta 2013 este primul plan de dezvoltare care va fundamenta 
accesul României la Instrumentele structurale ale UE (fonduri staccesul României la Instrumentele structurale ale UE (fonduri structurale ructurale 
şi de coeziune), după data aderării, în calitate de Stat Membru.şi de coeziune), după data aderării, în calitate de Stat Membru.

�� PND 200PND 2007 7 -- 2013  2013 va sta la baza negocierii cu Comisia Europeanva sta la baza negocierii cu Comisia Europeană ă a a 
prioritpriorităăţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltareţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale Rom ale României âniei pe pe 
care Uniunea Europeancare Uniunea Europeană ă le va sprijini cu le va sprijini cu Fondurile structurale şi de Fondurile structurale şi de 
coeziunecoeziune în perioada de referinţă, conform domeniilor de intervenţie în perioada de referinţă, conform domeniilor de intervenţie 
stabilite la nivelul UEstabilite la nivelul UE..



PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 –– 20132013

În plan intern PND 2007 În plan intern PND 2007 –– 2013 constituie 2013 constituie un instrument un instrument 
de prioritizare a investitiilor publice pentru de prioritizare a investitiilor publice pentru 
dezvoltarea dezvoltarea -- maximizarea impactului.maximizarea impactului.

Sprijinul financiar care va fi acordat României prin Sprijinul financiar care va fi acordat României prin 
intermediul intermediul Fondurilor structurale şi de coeziuneFondurilor structurale şi de coeziune dup după ă 
data aderdata aderăării se va cifra la cca 4% din PIBrii se va cifra la cca 4% din PIB--ul anual al ul anual al 
României , României , la care se adaugla care se adaugă ă cofinanţarea naţionalăcofinanţarea naţională ..

Aceasta înseamnă o asistenţă Aceasta înseamnă o asistenţă nerambursabilnerambursabilăă anual anuală ă de de 
cca. trei ori mai mare decât fondurile de precca. trei ori mai mare decât fondurile de pre--aderare aderare 
acordate, prin Programele PHARE, ISPA şi SAPARD.acordate, prin Programele PHARE, ISPA şi SAPARD.
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Structura PND 2007 Structura PND 2007 –– 20132013

�� Analiza situaţiei economice şi socialeAnaliza situaţiei economice şi sociale;;
�� Strategia de dezvoltare pentru 2007 Strategia de dezvoltare pentru 2007 –– 20132013;;
�� Programarea financiarProgramarea financiară ă multianualmultianualăă;;
�� Mecanismele de implementare a PNDMecanismele de implementare a PND;;
�� Cadrul partenerial pentru elaborarea PNDCadrul partenerial pentru elaborarea PND;;
�� PrioritPriorităăţile naţionale de dezvoltare pentru 2007ţile naţionale de dezvoltare pentru 2007-- 2013 au fost 2013 au fost 
stabilite în funcţie de analiza situaţiei socio stabilite în funcţie de analiza situaţiei socio –– economice actuale a economice actuale a 
ţării şi de domeniile de intervenţie ale FS şi FCţării şi de domeniile de intervenţie ale FS şi FC;;
�� Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economică Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economică 
bazate pe cunoaşterebazate pe cunoaştere;;
�� Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transportDezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;;
�� Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
�� Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi 
combaterea excluziunii sociale;combaterea excluziunii sociale;
�� Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în 
sectorul agricol;sectorul agricol;
�� Sprijinirea dezvoltSprijinirea dezvoltăării echilibrate tuturor regiunilor ale ţării.rii echilibrate tuturor regiunilor ale ţării.
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PRIORITPRIORITĂĂŢILE DE DEZVOLTARE PENTRU P.N.D. 2007 ŢILE DE DEZVOLTARE PENTRU P.N.D. 2007 –– 2013 2013 

ŞI ŞI 

PROGRAMELE OPERAŢIONALEPROGRAMELE OPERAŢIONALE



Elaborarea în Elaborarea în parteneriatparteneriat a PND 2007 a PND 2007 -- 20132013

�� Cadrul instituţional şi partenerial pentru elaborarea PND a fostCadrul instituţional şi partenerial pentru elaborarea PND a fost stabilit prin  stabilit prin 
HotHotăărârea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat rârea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a a 
Planului Naţional de Dezvoltare. Coordonarea generală a procesulPlanului Naţional de Dezvoltare. Coordonarea generală a procesului de ui de 
planificare revine Ministerului Finanţelor Publice, prin Autoritplanificare revine Ministerului Finanţelor Publice, prin Autoritatea de atea de 
Management pentru Cadrul de Sprijin ComunitarManagement pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ..

�� Structurile parteneriale pentru elaborarea PND sunt : Structurile parteneriale pentru elaborarea PND sunt : 
�� La nivel naţionalLa nivel naţional: Comitetul interinstituţional pentru elaborarea Planului : Comitetul interinstituţional pentru elaborarea Planului 

Naţional de Dezvoltare  (CIP);Naţional de Dezvoltare  (CIP);
�� La nivel regionalLa nivel regional: Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de : Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de 

Dezvoltare RegionalDezvoltare Regionalăă(CRP)(CRP);;
�� Grupuri de lucru tematice  la nivel judeţean şi regional.Grupuri de lucru tematice  la nivel judeţean şi regional.



Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii EuropeneFondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene

�� Conform H.G. 497/2004, privind stabilirea Conform H.G. 497/2004, privind stabilirea 
cadrului instituţional de coordonare, cadrului instituţional de coordonare, 
implementare şi gestionare a implementare şi gestionare a 
instrumentelor structurale este instrumentelor structurale este 
reglementatreglementată ă asistenţa financiară asistenţa financiară 
comunitarcomunitară ă acordatacordată ă RomânieRomânie prin prin 
instrumentele structurainstrumentele structurale.le.

�� Fondurile Structurale şi de coeziune ale Fondurile Structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene pentru implementarea Uniunii Europene pentru implementarea 
politicilor fundamentale ale Uniunii politicilor fundamentale ale Uniunii 
Europene sunt estimate la cca. 1Europene sunt estimate la cca. 1/3 din /3 din 
bugetul Uniunii Europene.bugetul Uniunii Europene.

�� Aplicarea Politicii de coeziune economicAplicarea Politicii de coeziune economică ă 
şi socială a Uniunii Europene are ca efect şi socială a Uniunii Europene are ca efect 
reducerea disparitreducerea disparităăţilor de dezvoltare ţilor de dezvoltare 
economiceconomică ă şi socială între Statele Membre şi socială între Statele Membre 
/regiunile Uniunii Europene, /regiunile Uniunii Europene, 
îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Unice, îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Unice, 
promovarea dezvoltpromovarea dezvoltăării stabile şi durabile rii stabile şi durabile 
a Uniunii Europene.a Uniunii Europene.
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Politica de coeziune
economica si sociala a UE

• UE-25 PIB per capita  - € 22.300

• RO PIB per capita - € 7.000 (32% din media UE 25)

PIB per capita 2004



Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii EuropeneFondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene

�� Fondul European de Dezvoltare RegionalFondul European de Dezvoltare Regionalăă (FEDR)(FEDR) este  este 
fondul structural care sprijinfondul structural care sprijină ă regiunile mai puţin dezvoltate, prin regiunile mai puţin dezvoltate, prin 
finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, 
educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi 
mijlocii;mijlocii;

�� Fondul Social European (FSE)Fondul Social European (FSE) este fondul structural destinat este fondul structural destinat 
politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijinpoliticii sociale a Uniunii Europene, care sprijină ă mmăăsuri de suri de 
ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea resurocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea resursselor umane;elor umane;

�� AcţiuneAcţiune complementarcomplementarăă::
�� Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 
(FEADR)(FEADR)

�� FondulFondul EuropeanEuropean pentrupentru PescuitPescuit (FEP)(FEP)
�� Fondul de Coeziune (FC) Fondul de Coeziune (FC) esteeste instrumentul financiar care instrumentul financiar care 

sprijinsprijină ă investiţii îninvestiţii în domeniuldomeniul infratructuriiinfratructurii de transport de transport sisi mediumediu..



STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂSTRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

�� ObiectiveObiective specificespecifice::
�� ÎmbunătăţireaÎmbunătăţirea graduluigradului general de general de atractivitateatractivitate şişi accesibilitateaccesibilitate a a 

regiunilorregiunilor prinprin îmbunătăţireaîmbunătăţirea infrastructuriiinfrastructurii de transport, de transport, educaţieeducaţie, , 
ssăănnăătatetate;;

�� CreştereaCreşterea competitivitcompetitivităăţiiţii regiunilorregiunilor ca ca locaţiilocaţii pentrupentru afaceriafaceri prinprin
dezvoltareadezvoltarea infrastructuriiinfrastructurii şişi serviciilorserviciilor de de sprijiniresprijinire a a afacerilorafacerilor, , 
precumprecum şişi sprijinireasprijinirea micro micro întreprinderilorîntreprinderilor;;

�� ValorificareaValorificarea potenţialuluipotenţialului turisticturistic şişi cultural al cultural al regiunilorregiunilor prinprin
creareacrearea sausau îmbunătăţireaîmbunătăţirea siturilorsiturilor turisticeturistice şişi culturaleculturale şişi
sprijinireasprijinirea afacerilorafacerilor înîn domeniuldomeniul turismuluiturismului;;

�� CreştereaCreşterea roluluirolului economic economic şişi social al social al centrelorcentrelor urbane urbane prinprin
construirea/reabilitareaconstruirea/reabilitarea de de spaţiispaţii publicepublice, , îmbunătăţireaîmbunătăţirea serviciilorserviciilor
urbane urbane şişi proiecteproiecte integrate de integrate de dezvoltaredezvoltare urbanurbanăă..



PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIALPROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICECREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

PRIORITPRIORITĂĂŢI:ŢI:

�� PrioritateaPrioritatea I: I: Un sistem inovativ de productieUn sistem inovativ de productie ;;

�� Prioritatea II: Cercetare, dezvoltarea tehnologica si inovarea pPrioritatea II: Cercetare, dezvoltarea tehnologica si inovarea pentru entru 

competitivitatecompetitivitate ;;

�� Prioritatea III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentruPrioritatea III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public;sectoarele privat si public;

�� Prioritatea IV : Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea Prioritatea IV : Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabiladurabila
a sistemului energetic;a sistemului energetic;

�� Prioritatea V: Romania, destinatie atractiva pentru turism si afPrioritatea V: Romania, destinatie atractiva pentru turism si afaceri;aceri;

�� Prioritatea VI : Asistenta tehnica.Prioritatea VI : Asistenta tehnica.



PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIALPROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORTINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

PRIORITATI:PRIORITATI:

�� Prioritatea 1:Prioritatea 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TENModernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN--TT ;;

�� Prioritatea 2: Prioritatea 2: ModernizareaModernizarea şişi dezvoltareadezvoltarea infrastructuriiinfrastructurii naţionalenaţionale
de transport de transport înîn afaraafara axeloraxelor prioritareprioritare TENTEN--T;T;

�� Prioritatea 3: ModernizPrioritatea 3: Modernizarea materialului rulant de cale feratarea materialului rulant de cale ferată ă 
dedicat cdedicat căăllăătorilor pentru reţelele de cale ferată naţională şi TENtorilor pentru reţelele de cale ferată naţională şi TEN--
T;T;

�� Prioritatea 4 :Prioritatea 4 :Dezvoltarea durabilDezvoltarea durabilă ă a sectorului Transport;a sectorului Transport;

�� PrioritateaPrioritatea 5: 5: AsistenţăAsistenţă TehnicTehnicăă pentrupentru POST.POST.



PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIALPROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANEDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

PRIORITATI :PRIORITATI :

�� PRIORITATEA 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul crPRIORITATEA 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii eşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;

�� PRIORITATEA 2: Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu PRIORITATEA 2: Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii;piaţa muncii;

�� PRIORITATEA 3: Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a PRIORITATEA 3: Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 
întreprinderilorîntreprinderilor ;;

�� PRIORITATEA 4:  Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;PRIORITATEA 4:  Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;

�� PRIORITATEA 5 : PromovaPRIORITATEA 5 : Promovarea mrea măăsurilor active de ocupare;surilor active de ocupare;

�� PRIORITATEA 6 : Promovarea incluziunii sociale;PRIORITATEA 6 : Promovarea incluziunii sociale;

�� PRIORITATEA 7 PRIORITATEA 7 :  :  Asistenţa Tehnică.Asistenţa Tehnică.



PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 

INFRASTRUCTURA DE MEDIUINFRASTRUCTURA DE MEDIU

�� Prioritatea 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi aPrioritatea 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi appăă
                          uzat                          uzatăă;;

�� Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate; deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate; 

�� Prioritatea 3: Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficarPrioritatea 3: Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare e 
în localităţile cele mai în localităţile cele mai afectateafectate de de poluarepoluare;;

�� Prioritatea 4Prioritatea 4 ::Implementarea sistemelor adecImplementarea sistemelor adecvvate de management ate de management 
pentru protecţia naturiipentru protecţia naturii;;

�� Prioritatea 5: Prioritatea 5: Implementarea infrastructurii adecvate de Implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risprevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc;c;

�� Prioritatea 6 :Prioritatea 6 : Asistenţă TehnicăAsistenţă Tehnică ..



Programul Operaţional Programul Operaţional 

Creşterea Capacităţii AdministrativeCreşterea Capacităţii Administrative

�� AXE PRIORITARE:AXE PRIORITARE:

�� Prioritatea I :  Prioritatea I :  IntIntăărirea intervenţiilor de politici publice în rirea intervenţiilor de politici publice în 
administraţia centrală;administraţia centrală;

�� Prioritatea II : DezvoltarPrioritatea II : Dezvoltarea capacitea capacităăţii de îmbunătăţire a ţii de îmbunătăţire a 
performanţei serviciilor în administraţia localăperformanţei serviciilor în administraţia locală;;

�� Prioritatea III  : Asistenţa tehnicăPrioritatea III  : Asistenţa tehnică..



PROGRAMUL OPERAŢIONAL PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

ASISTENŢĂ TEHNICĂASISTENŢĂ TEHNICĂ

AXE PRIORITAREAXE PRIORITARE::

�� Prioritatea I: Prioritatea I: Sprijin pentru implementarea instrumentelor Sprijin pentru implementarea instrumentelor 
structurale şi coordonarea programelor;structurale şi coordonarea programelor;

�� Prioritatea II : DezvolPrioritatea II : Dezvolttăări viitoare şi sprijin pentru funcţionarea ri viitoare şi sprijin pentru funcţionarea 
Sistemului Informatic Unic de Sistemului Informatic Unic de Management;Management;

�� Prioritatea III: Diseminarea de informaţii şi promovarea Prioritatea III: Diseminarea de informaţii şi promovarea 
instrumentelor structuraleinstrumentelor structurale;;



Repartiţia procentuală a IMM pe regiuni de dezvoltare

Sursa: date prelucrate din Carta Albă a IMM-urilor 2005 
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Numar de someri in judetele  din Regiunea de dezvoltare  Sud - Est  la data de 

31.09.2006 (sursa ANO FM)
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