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Romania se afla in fata celei mai importante oportunitati de dezvoltare  avand 
ca obiectiv  integrarea cat mai rapida  intr-o economie europeana / mondiala  
globalizata. 

 

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut ca rezultat un flux important 
de fonduri care trebuie utilizate in vederea obtinerii cresterii sociale si 
economice 

 

Creşterea economică reprezintă cheia succesului transformării României, 
aducând: un nivel de trai superior; investiţii în sectorul productiv; 
infrastructură şi servicii publice de calitate (inclusiv pentru  creşterea coeziunii 
şi incluziunii); investiţii pentru creşterea gradului de ocupare şi a 
oportunităţilor capitalului uman.  



• Unde ne aflam  acum ? 

Instrumente structurale - situaţia pe regiuni –  

Contracte de finanţare semnate cu beneficiarii în cadrul programelor 
operaţionale finanţate din instrumentele structurale  2007 -2013 la data 
27.04.2012   sursa site www. maeur.ro  

 

 

 

Nr 

crt 

Regiunea Contracte de finantare 

Numar Valoare eligibila 

lei 

1 
 

CENTRU 
 

 

1.021 
 

 

7.010.401.729 
 

2 
 

NORD-EST 
 

 

1.039 
 

 

8.547.801.857 
 

3 
 

SUD-EST 
  

 

805 
 

 

7.153.474.540 
 

4 
 

BUCURESTI - ILFOV 
 

 

1.949 
 

 

26.108.045.229 
 

5 
 

SUD - MUNTENIA 
 

 

784 
 

 

7.187.873.242 
 

6 
 

SUD-VEST OLTENIA 
 

 

729 
 

 

5.827.907.992 
 

7 
 

VEST 
 

 

619 
 

 

4.776.848.791 
 

8 
 

NORD-VEST 
 

 

987 
 

 

7.460.711.759 
 

 TOTAL 
 

7.933 
 

 

74.073.065.139 
 

 



• Primariile Capitalei 

• Primaria Municipilui Bucuresti a atras fonduri structurale in valoare de 7,7 

milioare Eur 

• Primaria sectorului 2 a atras  cele mai mute fonduri structurale  
 

• Sursa  Studiu Institutul de Politici Publice – Pledoarie pentru Bucuresti 



Strategia EUROPA 2020 
 

• Adoptată de Consiliul Europei în iunie 2010 
 
• Se propun  trei priorităţi care se susţin reciproc: 

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare; 

• creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

• creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială și 
teritorială 

 

• Prin aplicarea Strategiei Europa 2020 se va materializa conceptul de 

„economie socială de piață” 

 



• Obiectivele Romaniei – conform Strategiei Europa 2020 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumire obiectiv Valoare UE Valoare finala 

RO 

1 Rata de ocupare a populatiei cu varsta de 20 – 64 ani 75% 70% 

2 Investitii in cercetare dezvoltare (public si privat) 3% din PIB 2% din PIB 

3. Energie s i schimbari climatice     

- Reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera  20% 20% 

- Ponderea energiei din surse regenerabile in consumul final brut 20% 24% 

- Cresterea eficientei energetice 20% 19% 

4 Educaţie     

Rata părăsirii timpurii a şcolii 10% 11,3% 

Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de 

educaţie terţiară 

40% 26,7% 

5 Promovarea incluziunii sociale,      

Reducerea numarului de personae aflate in risc de saracie si 

excluziune sociala 

20 milioane 

pers 

580.000 pers 



Pachetul  legislativ – propunere  

 

Regulamentul General 

• Prevederi comune pentru politica de coeziune, politica de dezvoltare rurală 

şi politica maritimă şi de pescuit 

• Prevederi comune doar pentru politica de coeziune (FEDR, CF, FSE) 

 

Regulamentele specifice  fiecarui fond 

• Regulamentul FEDR 

• Regulamentul FC 

• Regulamentul FSE 

• Regulamentul Cooperare Teritorială Europeană 

 

 



Documentele europene pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020: 

 

•   Strategia EUROPA 2020 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

 

•    Raportul al cincilea privind coeziune economică, socială şi teritorială 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_e
n.cfm 

 

•Propunere de regulamente 

•http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm 

 

•Cadrul Strategic Comun pentru perioada 2014-2020 

•http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf

_part1_en.pdf 

•http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf

_part2_en.pdf 
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Propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind 
FEDER, FSE, FC, FEADR, FEP si de abrogare a Regulamentului CE 1083/2006 

 

Abordarea strategica – Identificarea a 11 obiective tematice in 

conformitate cu Strategia Europa 2020: 

 

1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 

2. sporirea utilizării și a calității și accesului la tehnologiile informației și 

comunicațiilor; 

3. îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului 

agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru 

FP); 

4. sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

în toate sectoarele; 

 

 

 

 

 



5 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării 

riscurilor; 

6 protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

7 promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurilor rețelelor majore; 

8 promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă; 

9 promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 

10 investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 

11 consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 

 

 



Categorii de regiuni de dezvoltare  

 

Conform celor mai recente statistici Eurostat, pentru perioada de programare 2014-

2020, regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov se incadreaza in categoria “regiune mai 

dezvoltata” (PIB/ loc >  90% din media UE) 
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Implicatiile incadrarii regiunii BI la categoria  “regiune mai dezvoltata“: 

 

Alocarea resurselor din FEDR 

Pentru regiunile “mai dezvoltate” cel puțin 80% din resursele totale ale FEDR 

la nivel național sunt alocate pentru: 

− consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovare 

− îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

− sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

în toate sectoarele  (cel putin 20%) 

 

În “regiunile mai dezvoltate”, FEDR nu sprijină investițiile în infrastructurile 

care le oferă servicii de bază cetățenilor în domeniul mediului, al transportului 

și al TIC. 

 

Co-finantarea propusa pentru regiunile mai dezvoltate  este de 50%. 

 

 

 



• Importanta Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 

 

• Politica de dezvoltare regionala se realizeaza conform Legii 315/2004 privind 

dezvoltarea regionala   

 

• Cadrul partenerial in care se elaboreaza  PDR asigura o larga consultare privind 

necesitatile locale si directiile viitoare de dezvoltare  

 

• Asigura  posibilitatea utilizarii eficiente a  resurselor financiare  alocate de Uniunea 

Europeana si administratiile centrale si locale 

 

 



Planificarea regionala  în  urmatoarea perioadă de programare 

 2014 - 2020  

 

Procesul de planificare 2014-2020 se va desfasura pe baza parteneriatului intre 

institutiile si organismele centrale si locale  interesate de dezvoltarea regionala.  

  

• La MAEUR  se afla in consultare  publica proiectul de HG pentru 

organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial pentru realizarea Cadrului 

Strategic Naţional de Dezvoltare a României 2014-2020 

 

• La MDRT este in curs de desfasurare un proces de consultare la care 

participa toate OI-urile si alte organisme interesate pentru stabilirea unui 

cadrul comun (metodologie) ce urmeaza a fi aplicat  pentru urmatoarea 

perioada de planificare 

 

In cadrul procesului de programare – grupurile de lucru tematice vor avea un 

rol primordial pentru elaborarea Strategiei regionale de dezvoltare 

 

 

  



• Discuţiile vor viza urmatoarea tematica:  

 

1.consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării  

2.creşterea gradului şi calităţii utilizării tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor  

3 . creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

în toate sectoarele  

5. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării 

riscurilor  

6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor  

7. promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurilor rețelelor majore  

 



• Importanta implicarii autoritatilor publice locale  in procesul de 

planificare  

 

• Primariile : 

– sunt cele mai apropriate de cetatean 

– cunosc cel mai bine necesitatile locale 

– cunosc resursele locale : naturale, financiare, sociale etc 

– stabilesc prioritatile de dezvoltare locala 

– cunosc intentiile investitionale din zona 



Actiunile care  vor fi intreprinse de ADRBI: 

 

• Infiintarea structurilor parteneriale regionale 

• Se vor realiza 3 studii care sa fundamenteze  planul de dezvoltare  

• Se vor identifica nevoile de la nivel regional 

• Se va realiza analiza SWOT 

• Se vor identifica prioritatile de dezvoltare regionala 

• Se vor identifica proiectele strategice 

• Se va formula viziunea strategica 

• Se vor definitiva documentele strategice regionale 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impreuna autoritatile publice locale,  mediul privat, societatea academica 

si societatea civila isi vor aduce aportul la conturarea unei strategii de 

dezvoltare care sa asigure bunastarea cetatenilor din Regiunea Bucuresti 

Ilfov 

 



 

 

 

Va mulțumim pentru atenție  

 

Așteptăm propunerile dumneavoastră 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov 

Departamentul Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu Proiecte 

Șef Departament Gina Paun, Email gina.paun@adrbi.ro 

Expert Ana Adumitroaei, Email: anacristina.adumitroaei@adrbi.ro 
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