
Programul Operational Regional 2007-2013

Necesitatea dezvoltarii de proiecte finantabile pe POR



POR este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea 
Europeana si reprezinta un instrument foarte important pentru implementarea 
strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 
Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale 
durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, 
prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin 
cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea 
disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si 
cele mai putin dezvoltate.



Ce tipuri de proiecte sunt finantate prin POR?

Proiectele finantate prin POR urmaresc, printre altele: 

• Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea 
rolului acestora in regiune; 

• Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de 
infrastructura - drumuri judetene si sosele de centura; 

• Modernizarea serviciilor sociale: scoli, spitale, servicii de interventie in 
situatii de urgenta etc.; 

• Dezvoltarea mediului de afaceri prin acordarea de sprijin micro-
intreprinderilor, imbunatatirea retelei de utilitati si a infrastructurii de afaceri; 

• Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.



Alocarea fondurilor pe POR la nivel de ADRBI ( 2007- 2013: 364,01 mil EUR ) 

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere  123,86 mil EUR
Sprijin pentru dezvoltarea oraselor in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si crearea de noi locuri de 
munca. 

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport - 77,68 mil EUR
Sprijin pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv a soselelor de 
centura. 

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale - 58,26 mil EUR
Sprijin pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate si siguranta publica in situatii de 
urgenta; modernizarea infrastructurii educationale. 

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local - 62,89 mil EUR
Finantare pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale 
neutilizate; sprijinirea microintreprinderilor.

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - 41,32 mil EUR
Sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; imbunatatirea 
calitatii infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turisti. 



Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR – Regiunea Bucureşti Ilfov

Conform datelor existente la 1.10.2008 la ADRBI au fost depuse un număr de 
72 proiecte dintre acestea:
• 6 proiecte pe Axa 2 - Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale au fost selectate şi se află în faza de intocmire a Proiectului Tehnic
• 65 proiecte pe Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local au fost selectate 46 de proiecte din care 41 sunt in curs de contractare
• 1 proiect pe Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului – care a fost 
respins.

In total au fost solicitate fonduri de doar 82.566.036 RON (22,93 mil EUR), adica 
mai putin de  7% din totatul fondurilor alocate regiunii Bucuresti Ilfov.

Proiecte respinse:  20
Procentul de respingere: 28,2%.



Rolul Departamentului Strategii, Programe şi Dezvoltare Proiecte

• Identificarea necesitatilor si oportunitatilor din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti 
Ilfov in vederea stabilirii unei strategii de dezvoltare regionala;

• Planificarea programelor de dezvoltare regionala (inovare, dezvoltare economică, 
ocuparea fortei de munca, urbanism, infrastructura: rutiera, sociala, sănătate, 
invatamant, turism, protectia mediului )

• Stabilirea unui portofoliu de proiecte finantabile prin POR

• Asigurarea asistentei tehnice pentru potentialii beneficiari ai fondurilor POR

• Montorizarea POR  



Ce este Planul de Dezvoltare Regionala

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 este documentul de planificare 
strategică al Regiunii Bucureşti Ilfov, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca 
scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional 
pentru perioada de programare 2007–2013. Planul de Dezvoltare Regională are 
rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007–2013 şi de a fundamenta 
accesul regiunii la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De 
asemenea, priorităţile prevăzute în Strategia Regiunii Bucureşti Ilfov sunt 
compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programelor 
Operaţionale din România.



O conditie esentiala pentru succesul PDR este integrarea intereselor sectoarelor 
public si privat cu cele ale comunităţii. 

În contextul actual de descentralizare limitata administrativ (regiunile din România 
nu au statut politic/administrativ) abordările sectoriale traditionale impreuna cu 
divizarea puterii si a responsabilitatilor la diferite niveluri ale administraţiei reduc 
capacitatea de a rezolva problemele multidimensionale, care necesită distribuirea 
responsabilităţilor şi acţiuni comune.



Parteneriat pentru dezvoltare

Principalele faze ale procesului de planificare a PDR sunt:

• Faza mobilizarii si implicarii la nivel regional (trezirea interesului, mobilizarea 
retelelor parteneriale regionale, revizuirea documentelor existente) 

• Faza mobilizarii si implicarii la nivel sub-regional de planificare (sectoarele 
Bucurestiului judet Ilfov,  activarea ,,grupurilor locale de initiativa”, a comunitatilor 
locale) 

• Faza obtinerii consensului la nivel regional (revizuirea abordarii regionale in 
functie de reactiile din faza anterioara) 

• Faza obtinerii aprobarilor formale finale.



Parteneriat pentru dezvoltare

Concluzii

• Nu se poate face dezvoltare regionala sustenabila fara dezvoltare comunitara;

• Abordarea trebuie sa fie de jos in sus;

• Iar nivelul local/micro-regional trebuie sa genereze proiecte viabile, sa le sustina, 
sa le pregateasca si sa le implementeze cu succes, in interesul propriei dezvoltari;



Ce reprezinta dezvoltarea de proiecte

Aplicarea in practica a PND se realizeaza prin dezvoltarea si 
implementarea de proiecte care au ca rezultat dezvoltarea regionala si 
diminuarea disparitatilor dintre Regiunile Romaniei

Prin POR vor putea fi finantate proiecte privind:

• Dezvoltarea urbana - Axa 1 
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere - Axa 2
• Dezvoltarea infrastructurii sociale (sanatate, social, invatamant) - Axa 3 
• Stimularea mediului de afaceri - Axa 4 
• Dezvoltarea turismului - Axa 5



Ce este un proiect de succes?

Carateristici:
• Raspunde unor nevoi reale;
• Se regaseste in agenda / prioritatile Autoritatii Publice  Locale;
• Are un impact pozitiv asupra comunitatii;
• Este autosustenabil;

Se aplica proverbul chinezesc
“Unui om sarac nu ii da de pomana un peste, ci invata-l sa pescuiasca”



Ce dorim de la multiplicatorii de informatii

1. Sa constituie o legatura intre ADRBI si APL (administratia publica
locala) in vederea:

• Identificarii problemelor de la nivelul comunitatii
• Identificarii grupurilor tinta (a potentialilor beneficiari)
• Sensibilizarii APL pentru gasirea de solutii si dezvoltarea de proiecte 

finantabile prin POR

2. Sa informeze APL privind oportunitatile oferite POR



Ce oferim multiplicatorilor de informatii

1. Informatii autorizate privind POR

2. Sprijin tehnic (consultanta) pentru: 

• Clarificarea unor situatii punctuale in vederea accesarii fondurilor UE 
• Completarea Cererii de Finantare
• Intocmirea Studiului de Fezabilitate sau a Documentatiei de Avizare a 

Lucrarilor de Interventie



Concluzii:

1. Pentru realizarea unei dezvoltari regionale sustenabile trebuie sa existe
un portofoliu de proiecte

2. Pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare de succes trebuie sa
existe o buna colaborare intre Autoritatile Publice Locale si ADRBI.



VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

Departamentul Strategii Programe si Dezvoltare proiecte

Date contract:
Tel: +4021.3159.659, 3159.665

Cristina Ceciu
E-mail: cristina.ceciu@adrbi.ro


