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Priorităţile Europa 2020 
 

• creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 
inovare;  

 

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

 

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

 

 



 

Fonduri europene 
 
Fondul european de dezvoltare regională : contribuie la finanțarea investițiilor care au 
drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale  
 
Fondul social european : promovează ocuparea forței de muncă, educația și incluziunea 
socială. 
 
Fondul de coeziune : ajută statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai 
mic de 90% din media UE-27 să facă investiții în rețele de transport și în mediul 
înconjurător. 
 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  si Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime : contribuie la dezvoltarea sectorului agricol, respectiv dezvoltarea 
sectorului pescuitului și acvaculturii. 

 



 
 

 

(a) investiţii productive  care  contribuie  la  crearea  şi  salvgardarea  

locurilor  de muncă  durabile,  prin  intermediul  unor  ajutoare  directe  

pentru  investițiile  în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);  

 

(b) investitii productive care contribuie la consolidarea cercetării, dezvoltării 

tehnologice și inovării si  sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon indiferent de marimea intreprinderilor;  

 

(c) investiții în  infrastructuri  care  le  oferă  servicii  de  bază  cetățenilor  în 

domeniul energiei, al mediului, al transportului și al tehnologiilor 

informației și ale comunicației (TIC);  

 

(d) Investiții în sectorul de afaceri, în infrastructura din domeniul social, 

sănătate, cercetare, inovare si educație; 

 

 

Fondul   european   de   dezvoltare   regională 
 

Domenii de sprijin 



(e) investitii in dezvoltarea  unui  potențial  endogen  prin  sprijinirea  dezvoltării  

regionale  și locale și investitii cercetare tehnologica si aplicata in intreprinderi; 

 

(f) construirea de retele, cooperarea, consolidarea capacitatii instituţionale, studii, 

actiuni pregatitoare si schimbul de experienta intre regiuni, orase si principalii 

actori sociali, economici si de mediu. 

 

Fondul   european   de   dezvoltare   regională 

 
Domenii de sprijin 



Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020 
 

• Ministerul Afacerilor Europene – coordonator al procesului de programare a 
fondurilor europene 2014-2020 şi de negociere a documentelor programatice cu 
Comisia Europeană  

 

• Contractul/Acordul de Parteneriat: documentul strategic national, care 
fundamenteaza si stabileste obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa 
a fondurilor europene in perioada 2014-2020 

 

• Programe operationale subsecvente: vor transpune elementele prevazute de 
Contractul/Acordul de Parteneriat 

 

• Corelarea cu documentele strategice ale Uniunii Europene şi cu cele naţionale 
 



Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020 
 

 

• Organisme responsabile cu elaborarea documentelor de programare regionala 

• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 

• Agenţiile pentru Dezvoltare Regională 

 

• Documente de programare pentru perioada 2014 – 2020 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 

• Planuri pentru Dezvoltare Regională 

• Program /Programe (?) Operaţionale Regionale 
 

 



Cadrul partenerial pentru perioada 2014 –2020 
• Memorandumul Guvernului privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020 stabileşte:  

• linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile  

• principalele elemente privind organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial.  

                    

Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate la nivel naţional: 
• Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) 

• 12 Comitete Consultative: 

• 2 Comitete Consultative, respectiv Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională (CCDR) şi Comitetul Consultativ privind 
Coeziunea Teritorială (CCCT) 

• 10 comitete tematice organizate pentru următoarele domenii: Transporturi; Mediu şi schimbări climatice; Competitivitate şi eficienţă 
energetică; Comunicaţii şi tehnologia informaţională; Educaţie; Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale; Servicii de sănătate; 
Turism, cultură şi patrimoniul cultural; Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit; Administraţie şi bună guvernanţă; 

 

Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate la nivel regional: 

• Comitet Regional de Planificare ( CRP); Grupuri de lucru  

In cadrul regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov, pentru a se analiza domeniile prevăzute la nivelul Uniunii Europene, au fost constituite 10 
grupuri de lucru tematice  

 

Principiile aplicabile cadrului partenerial sunt: 
- Respectarea guvernantei pe mai multe niveluri 

- Valorificarea experientei, a bunelor practici si a know-how-ului partenerilor relevanti 

- Asigurarea asumarii de catre toate partile implicate a interventiilor programate 

 

 
 

 



 

 

 

 
Arii în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau a ariilor în care se 

înregistrează un nivel serios al şomajului - regiune prevăzută în articolul 87(3) al 

Tratatului UE 

 

PIB/cap de locuitor < 75% din media UE 

Perioadă 2000-2006 2007-2013 

Bucureşti - Ilfov regiune Obiectiv 1 Convergenţă 

Regiunea Bucureşti Ilfov - tip de regiune 2000-2013 



Regiunea Bucureşti Ilfov - tip de regiune 2014-2020 

 

 

 Regiunea Bucureşti – Ilfov a înregistrat începând cu anul 2007 un Produs Intern 

Brut pe cap de locuitor superior valorii de 90% din media Uniunii Europene 

(UE27). 

 

Aceste valori plasează regiunea în categoria ˝regiunilor mai dezvoltate˝, fiind 

singura regiune din România cu o astfel de încadrare. 

O schimbare de statut, o abordare diferită  

Trecerea de la statutul de regiune cu un nivel anormal de scăzut faţă  de media UE 

la statutul de regiune mai dezvoltată conduce la o abordare diferită a planificării 

şi programării regionale. 



Bucureşti Ilfov regiune mai dezvoltată 

 
 

 

  1.   Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării 

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

 comunicațiilor; 

  3.   Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

  4.  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

 carbon în toate sectoarele; 

Concentrare tematică:  

cel puțin 80% din resursele totale ale FEDR la nivel național vor fi alocate pentru 

unul sau mai multe din urmatoarele obiectivele tematice: 

  

și 

 

cel putin 20 % din resursele totale ale FEDR la nivel național vor fi alocate 

obiectivului tematic 4-sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon în toate sectoarele. 



Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 
 

 

Principalul instrument pentru: 
 

• Reducerea disparităţilor economice şi sociale în contextul climatului economic actual. 

 

• Asigurarea cadrului de accesare a fondurilor europene pentru următoarea perioadă 

de programare UE. 

 

• Stimularea punerii în aplicare a strategiilor integrate de dezvoltare locală. 

 

• Mobilizarea resurselor locale în dezvoltarea potenţialului intern al regiunii. 



Planul de Dezvoltare Regională 
 

 
Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltarii echilibrate, 

recuperarea accelerata a intarzierilor in domeniul economic si social a zonelor mai 

putin dezvoltate 
 

Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea 

initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale 
 

Stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale,      transfrontaliere, 

inclusiv in cadrul regiunilor 

Planul de Dezvoltare Regională, conform Legii 315/2004 are drept obiective: 

Conform Memorandumul cu tema: Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind 

pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020 

Planul de Dezvoltare Regională asigură o abordare integrată a dezvoltării si 

fundamentează interventiile publice in plan regional 



Planul de Dezvoltare Regională 

 
 

 

 

 

 

Se elaboreaza intr-un cadru partenerial si are la baza o consultare privind 
necesitatile locale si directiile viitoare de dezvoltare. 

 

În cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională au fost elaborate - conform unui 

calendar stabilit la nivel naţional – analize sectoriale la nivel regional. 

 

Corespunzător domeniilor pentru care au fost elaborate documentele de lucru au 

fost constituite la nivel regional grupuri de lucru, astfel încât acestea să acopere 

întregul spectrul al problematicilor sectoriale care trebuie luate in considerare in 

procesul de elaborare a unui Plan de Dezvoltare Regionala (PDR) – conform 

Metodologiei de elaborare a PDR – elaborată de MDRT.  



 
Participă la: 

• validarea analizelor economice şi sociale; 

• formularea de propuneri privitoare la domeniile prioritare de intervenţie; 

• identificarea de proiecte strategice; 

• conturarea Strategiei de dezvoltare a regiunii Bucureşti Ilfov. 

 

Cadru partenerial de largă consultare al PDR 
 

Grupurile tematice regionale de lucru 



Cadrul partenerial pentru PDR 2014 –2020 
 

Grupuri tematice regionale  
 

Grup de lucru Priorităţi tematice naţionale 

Transport Transporturi 

Mediu şi schimbări climaterice Mediu şi schimbări climaterice 

Competitivitate şi eficienţă energetică Competitivitate şi eficienţă energetică 

Comunicaţii şi tehnologie informaţională Comunicaţii şi tehnologie informaţională 

Educaţie Educaţie 

Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale 

Servicii de sănătate Servicii de sănătate 

Turism, cultură, patrimoniu cultural Turism, cultură, patrimoniu cultural 

Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit 

Administraţie şi bună guvernanţă Administraţie şi bună guvernanţă 

La prima rundă de consultări s-a înregistrat în cadrul grupurilor de lucru tematice o prezenţă de 
aproximativ 80 parteneri regionali. 



Competitivitate si Eficienta Energetica 
 

Concluzii preliminare analiză 

Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă 10,5% din populaţia totală a României şi a 

contribuit la formarea a 24,8% din PIB naţional. 

Din punct de vedere teritorial, investiţiile străine directe sunt orientate cu 

precădere spre regiunea Bucureşti-Ilfov, respectiv 63,4% din totalul naţional 

Personalul angajat in cercetare din regiunea Bucuresti-Ilfov reprezintă 46,1% din 

cifra naţională.  



Comunicaţii şi tehnologie informaţională 
 

Concluzii preliminare  
 

Regiunea Bucureşti – Ilfov se detaşează net fata de celelalte regiuni de dezvoltare 

în ceea ce priveşte ponderea personalului care a utilizat PC, respectiv 44% şi 

ponderea personalului care a utilizat PC conectat la internet în total personal, 

respectiv 38,2%. 

 

Ponderea întreprinderilor care deţin website propriu în total întreprinderi active in 

regiunea Bucureşti-Ilfov este de peste de 51%.   



Educaţie  
 

Concluzii preliminare  
 

Tendinta de crestere a populatiei prescolare: La nivelul regiunii Bucuresti Ilfov se 

pastreaza tendinta nationala, populatia prescolara crescand constant de la 42.265 

persoane in 2005 la 57.534 persoane in 2010. 

 

Rata abandonului scolar preuniversitar peste media nationala: valoarea ratei 

abandonului scolar respectiv 19.1% a fost peste media nationala (17.8%). 

 

Nivel ridicat de absolvire în educaţie: În anul 2010 in regiunea Bucuresti Ilfov 

34,3 % din angajaţi sunt absolvenţi de studii superioare.  



Ocupare si incluziune sociala   
 

Concluzii preliminare  

La nivelul regiunii BucurestiI lfov,  rata somajului prezinta un trend descendent 

intre anii 2005-2008, insa intre anii 2009-2011, pe fondul crizei economice aceasta 

sporeste cu 2% 

 

Rata somajului in randul tinerilor (15-24 ani) este cea mai ridicata, dintre toate 

ratele pe grupe de varsta – 23% in anul 2005 – 22% in anul 2011 

 

Sectorul serviciilor angreneaza cel mai mare numar de salariati, in proportie de 

peste 75% din totalul numarului de salariati de la nivel regional 

 

Exista disparitati la nivelul indicatorilor pietei muncii, pe sexe si medii de 

rezidenta.  

 



Servicii de sanatate    
 

Concluzii preliminare  

Cresterea numarului de spitale proprietate privata  (30 de unitati nou construite) 

 

Numarul de medici din unitatile sanitare aflate in proprietate publica a scazut cu 

cca 700 de persoane in timp ce numarul celor din unitatile sanitare private s-a 

dublat, crescand cu cca 5.000 de persoane. 

 

Analiza ar trebui orientată preponderent spre populaţie şi nu pe infrastructură, cu 

accent pe populaţia exclusă sau cu acces dificil la servicii de sănătate fiind 

necesară o abordare pe categorii cu caracteristici specifice (copii, bătrâni, persoane 

defavorizate, etc. 

 



Transport 
 

Concluzii preliminare  
 

La nivelul anului 2010 din totalul drumurilor judetene si comunale din Judetul 

Ilfov (581 km), 71 % sunt modernizate, 17 % sunt cu imbracaminti usoare rutiere 

si 12 % sunt nemodernizate (pietruite/de pamant). 

 

In regiunea Bucuresti Ilfov ponderea strazilor orasenesti modernizate fata de 

totalul strazilor a crescut de la 43 % (in 2005) la 51 % (2010), situandu-se sub 

media nationala. 

 

In Bucuresti ponderea strazilor modernizate fata de totalul strazilor a crescut de la 

47 % (in 2005) la 55 % (2010), situandu-se sub media nationala. In Ilfov ponderea 

strazilor modernizate fata de totalul strazilor a crescut de la 35 % (in 2005) la 43 

% (2010), situandu-se sub media nationala. 



Mediu 
 

Concluzii preliminare  

Lungimea retelei de distributie a apei potabile - a cunoscut o crestere de 264 km la 

nivelul intregii regiuni, 214 de noi km realizandu-se in judetul Ilfov (crestere de 

58 %) si doar 50 km (crestere de 2.2%) in mun. Bucuresti.  

 

Retele de canalizare - numarul localitatilor rurale care beneficiaza de acces la 

retele de canalizare a ajuns la 24 de localitati (din totalul de 41) crescand cu 5 fata 

de anul 2007. In privinta lungimii retelei de canalizare, aceasta a cunoscut o 

crestere cu 118 km 



Turism, Cultura si patrimoniu cultural 
 

Concluzii preliminare   

 

Turismul în regiunea Bucureşti-Ilfov este preponderent unul de afaceri, iar 

capacitatea de cazare a crescut peste cererea de pe această piaţă. 

 

În anii ce urmează se profilează în primul rând o ajustare în ceea ce priveşte 

capacitatea de cazare pentru turismul de afaceri. 

 

La nivelul autorităţilor cu rol în dezvoltare şi turism se conturează oportunitatea de 

a sprijini în primul dezvoltarea turismului cultural prin care să fie pus în valoare 

cel mai important patrimoniu naţional, cu care este dotată regiunea.  



Dezvoltare rurala, Agricultura si pescuit 
 

Concluzii preliminare 

 Sectorul agricol din regiunea Bucureşti-Ilfov a cunoscut cu uşoare oscilaţii şi 

puţine excepţii o evoluţie generală descendentă. Creşteri s-au înregistrat la cultura 

cartofului şi la creşterea caprinelor. La toate celelalte diviziuni consemnate de 

anuarul statistic s-au înregistrat scăderi în perioada 2005-2009. Astfel a scăzut 

populaţia ocupată în agricultură, a scăzut suprafaţa cultivată, a scăzut producţia 

agricolă vegetală, a scăzut producţia agricolă animală, a scăzut şi parcul de utilaje 

agricole. 

 

În baza datelor de care dispunem am putea spune ca asistăm la o reorientare spre 

agricultura de subzistenţă, slab mecanizată şi cu o pondere redusă  a segmentului 

reprezentat de serviciile agricole. 



Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
 

 

Un proces în plină desfăşurare 
 
Anul 2012 a reprezentat un efort de iniţiere al consultărilor cu autorităţile publice 

locale din Municipiului Bucureşti, al sectoarelor acestuia,  precum şi ale oraşelor şi 

comunelor din judeţul Ilfov. 

 

Consultările cu partenerii regionali se vor intensifica în prima parte a anului 2013, 

atât cu reprezentanţii autorităţilor locale cât şi cu reprezentanţi ai tuturor actorilor 

regionali. 

 

 

 



Activitati viitoare: 

-  Colectarea de date si informații (pentru completarea analizei) precum și de propuneri 

de proiecte/acțiuni din partea autorităților publice locale care constituie regiunea.  

-   Întalniri ale grupurilor de lucru în vederea analizei diferiților pasi facuti în 

întocmirea planului, discutarea problemelor si priorităților regionale precum și 

formularea de propuneri concrete pentru finalizarea strategiei și planului. 

-  Formularea priorităților strategice regionale, a planului de acțiune (cuprinzând 

proiectele strategice/majore și o listă a proiectelor identificate aferente fiecarei 

priorități strategice) si a proiectului de plan financiar 

- Prezentarea strategiei și planului de acțiune spre aprobarea consiliilor locale 

din regiune. 

- Prezentarea formei finale a Strategiei, planului și portofoliului de proiecte 

pentru aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov  

 



Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
 

 

Un proces în plină desfăşurare 
 

 

Variantele de analize sociale şi economice discutate în cadrul grupurilor de 

lucru tematice pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională. 

 

www.adrbi.ro 

 

 
 

 

Această conferinţă este o invitaţie deschisă adresată tuturor participanţilor 

interesaţi de problematica dezvoltării regionale în Bucureşti – Ilfov. 

http://www.adrbi.ro/

