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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

� Declinul socio-economic a numeroase oraşe 
mari şi diminuarea rolului lor în dezvoltarea 
arealelor rurale adiacente

� Grad scăzut de atractivitate a majorităţii 
Regiunilor



Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 
Programul Operaţional Regional

2007-2013

Obiectivul strategic 

Sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări durabile
economice şi sociale echilibrate a Regiunilor
României, cu prioritate a Regiunilor mai slab 
dezvoltate, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri care 
susţin creşterea economică. 



Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

OBIECTIVE SPECIFICE

� Îmbunătăţirea atractivităţii şi accesibilităţii
regiunilor
� Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii 
pentru afaceri;
� Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea 
Regiunilor
� Creşterea rolului economic şi social al centrelor 
urbane.



Axele prioritare POR 2007 - 2013

1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale

2. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
3. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional şi local
4. Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi 

local
5. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
6. Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 

implementării POR



1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport 

Obiectiv:

� impulsionarea dezvoltării economice durabile şi a 
mobilităţii populaţiei şi forţei de muncă a regiunilor, 
precum şi creşterea gradului de accesibilitate şi 
atractivitate  a  regiunilor,  prin  îmbunătăţirea  condiţiilor 
oferite de infrastructura de transport.

Domenii de intervenţie:

� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene 
şi locale, aeroporturilor şi porturilor regionale



Îmbunătăţirea infrastructurii regionale 
şi locale de transport

Activităţi eligibile orientative:

� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;
� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri locale din 

mediul urban;
� Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de 

centură (cu statut de drum judeţean) pentru eliminarea 
blocajelor rutiere şi traversarea, în condiţii de siguranţă, a 
localităţilor;

� Reabilitarea şi modernizarea aeroporturilor şi porturilor de 
interes regional.



2. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Obiectiv: 

Crearea premiselor pentru sprijinirea accesului populaţiei la servicii de
bază, contribuind la realizarea obiectivului european al coeziunii
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea  infrastructurii de sănătate,
educatie, a serviciilor sociale şi a celor pentru situaţii de urgenţă.

Domenii de intervenţie:

2.1 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate; 

2.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale;

2.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  
intervenţii în situaţii de urgenţă;

2.4 Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare şi a celei pentru formare profesională 
continuă



2.1 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Activităţi eligibile orientative:

� Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor
de specialitate şi a ambulatoriilor din spitale;

� Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii spitaliceşti;



2.2 Reabilitarea/modernizarea/ 

dezvoltarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale

Activităţi eligibile orientative:

� Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
clădirilor pentru centre sociale;

� Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
clădirilor în care funcţionează  centre 
rezidenţiale



2.3 Imbunătăţirea dotărilor cu echipamente 
a bazelor operaţionale  pentru  intervenţii  în 

situaţii de urgenţă

Activităţi eligibile orientative:

� Dotarea cu echipamente a bazelor
operaţionale regionale şi locale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă;



2.4 Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a celei 

pentru formare profesională continuă

Activităţi eligibile orientative:

� Reabilitarea / modernizarea / dotarea infrastructurii 
educaţionale preşcolare, primare, a învăţământului 
secundar inferior şi superior (cu excepţia campusurilor 
educaţionale preuniversitare)

� Reabilitarea/ modernizarea/dotarea campusurilor 
educaţionale

� Reabilitarea / modernizarea / dotarea centrelor de 
formare profesională



3. Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local

Obiectiv:

� Facilitarea creşterii economice durabile şi crearea de noi 
locuri de muncă la nivel regional şi local prin crearea şi 
dezvoltarea structurilor regionale şi locale de sprijinire a 
afacerilor, reabilitarea siturilor industriale abandonate, 
sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale.

Domenii de intervenţie:
3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 
3.2 Reabilitarea siturilor industriale
3.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor



3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a 
afacerilor

Activităţi eligibile orientative:

� Crearea şi/sau extinderea diferitelor tipuri de structuri 
regionale de sprijinire a afacerilor

� construirea / reabilitarea /extinderea de clădiri, exclusiv pentru 
activităţi de producţie, servicii, cu excepţia celor destinate 
incubatoarelor de afaceri;

� reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de 
afaceri şi, de asemenea, străzile de acces la acestea;

� crearea/extinderea infrastructurii de utilităţi publice (staţii de tratare 
a apei,  unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de 
canalizare, reţele broadband, cablare etc.);

� demolare /dezafectare clădiri
� activităţi de promovare. 



3.2. Reabilitarea siturilor industriale abandonate

Activităţi eligibile orientative:

� îndepărtarea reziduurilor /deşeurilor industriale;
� demolarea clădirilor şi planarea terenului;
� reabilitarea /completarea infrastructurii de utilităţi 

publice (reţele de alimentare cu apa, gaze naturale, 
electricitate, reţele de canalizare, clădiri, reţele 
broadband, cablare), etc;



3.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Activităţi eligibile orientative:

� Achiziţionare echipamente şi tehnologii moderne pentru 
activităţi de producţie, servicii, construcţii;

� Achiziţionare sisteme IT (echipamente şi soft);
� Utilizarea inovării şi a noilor tehnologii;
� Relocalizarea microîntreprinderilor în structuri de afaceri; 
� Construcţie/extindere /reabilitare/amenajare spaţii de 

producţie ale microîntreprinderilor;
� Activităţi de dezvoltare specifice.



4. Dezvoltarea durabilă a turismului 
regional şi local

Obiectiv:

� creşterea atractivităţii regiunilor, dezvoltarea economiilor locale şi 
crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement.

Domenii de intervenţie:

4.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural -istoric şi
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

4.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
        valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic 
4.3 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea structurilor de cazare şi a 
        utilităţilor conexe, precum şi a infrastructurii turistice de cazare 



4.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural – istoric şi crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe

Activităţi eligibile orientative:
� Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de 

patrimoniu;
� Restaurarea, protecţia şi conservarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare;
� Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către 

obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;
� Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
� Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului reabilitat;
� Dotări interioare; (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 

condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
� Instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apă şi 

pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere;
� Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la 

obiectivele reabilitate.



4.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea 
infrastructurilor specifice pentru valorificarea

durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic

Activităţi eligibile orientative:

� Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor 
minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi 
nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul 
grotelor şi salinelor);

� Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de 
tratament din staţiunile balneo - climaterice, inclusiv a salinelor 
terapeutice;

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale (formaţiuni geologice,
peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) 

� Refacerea şi amenajarea căilor de acces la principalele obiective 
turistice naturale



4.3 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea 
structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe, 

precum şi a infrastructurii turistice de cazare

Activităţi eligibile orientative:

� Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, 
amenajare (interior şi faţadă, grupuri sanitare, camere / spaţii pentru 
persoane cu handicap locomotor), izolare fonică, extindere spaţii de 
cazare, modernizare sistem de utilităţi, amenajare parcare / garaje, 
iluminat exterior 

� Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv 
echipamente ecologice pentru alimentare cu energie electrică, 
spălătorie), ascensor.

� Amenajare piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie, terenuri mini-golf, 
tenis, paint-ball, echitaţie; porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor 
amplasate pe lacuri de agrement; piste pentru cicloturism, noi pârtii de 
schi, amenajări specifice sporturilor nautice

� Reabilitare căi ferate cu ecartament îngust pentru dezvoltarea 
transportului feroviar de interes turistic, etc.

••••



5. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectiv:

� Sprijinirea regenerării / revitalizării oraşelor cu potenţial de 
dezvoltare economică, în scopul creşterii rolului oraşelor 
în dezvoltarea regională şi locală. 

Domenii de intervenţie: 

Strategii de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din 
următoarele domenii:
a) reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi 

îmbunătăţirea serviciilor urbane, 
b) dezvoltarea mediului de afaceri
c) reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor 

sociale



a) Reabilitarea infrastructurii urbane 
degradate şi îmbunătăţirea serviciilor urbane

Activităţi eligibile orientative:

� Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate şi 
pregătirea lor  pentru noi activităţi economice si sociale

� Restaurarea clădirilor de importanţă istorică şi culturală
� Demolarea clădirilor şi/sau structurilor aflate într-o stare 

avansată de degradare şi amenajarea terenurilor degradate
� Renovarea locuinţelor multi-familiale, inclusiv reabilitare 

termică
� Dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor 

publice urbane



a) Reabilitarea infrastructurii urbane 
degradate şi îmbunătăţirea serviciilor urbane

Activităţi eligibile orientative (2):

� Acţiuni care vizează îmbunătăţirea transportului public 
(construirea/ reabilitarea staţiilor, extinderea şi/sau 
modernizarea infrastructurii de tramvaie şi troleibuze, 
achiziţionarea de mijloace de transport public, crearea de arii 
pietonale, piste pentru biciclişti,construcţia de benzi speciale 
pentru autobuze şi taxiuri, etc)

� Crearea  şi/sau  conservarea  spaţiilor verzi şi pentru recreere
� Investiţii în echipamente informatice şi de comunicaţii 

(promovarea folosirii de către cetăţeni a noilor tehnologii, site-uri 
web care asigură accesul direct şi imediat la informaţii şi/sau 
servicii de bază)



b) Dezvoltarea mediului de afaceri

Activităţi eligibile orientative:

� Sprijinirea creării şi dezvoltării IMM, prin
acordarea de sprijin financiar pentru investiţii în 
activităţi de producţie şi servicii, etc.

� Sprijinirea creării infrastructurii necesare 
afacerillor (parcuri de afaceri, etc)



c) Reabilitarea infrastructurii şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale

Activităţi eligibile orientative:

� Reabilitare/ creare infrastructură socială (centre de îngrijire a 
copiilor, a bătrânilor, centre de asistenţă pentru  persoanele cu 
deficienţe, centre pentru tineret) şi dotări cu echipamente
specifice

� Îmbunătăţirea serviciilor sociale, cum sunt prevenirea extinderii 
fenomenului „copiii străzii”, sprijinirea mamelor singure şi a 
altor femei cu probleme de reintegrare pe piaţa muncii, etc

� Achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii



Programul Operaţional Regional 
2007-2013

Beneficiari (solicitanţi finanţare proiecte):

� Autorităţi ale administraţiei publice locale
� Societăţi comerciale 
� ONG - uri



Etapele procesului de evaluare a
proiectelor finanţate prin POR

I. Promovarea şi lansarea schemelor de finanţare
II. Verificarea eligibilităţii proiectelor
III. Evaluarea economică şi financiară de către  

evaluatorii independenţi
IV. Evaluarea proiectelor din punct de vedere strategic de 

Comitetul Regional de Evaluare Strategicã
V. Aprobarea proiectelor de Autoritatea de 

Management 
VI. Derularea proiectelor de către beneficiar

VII. Certificarea şi efectuarea plăţilor
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