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Introducere 

Strategia de dezvoltare locală – necesitate şi raŃionalitate 

Dezvoltarea economică locală este procesul prin care diferiŃi actori din sectorul public, mediul 
de afaceri şi sectorul non-guvernamental colaborează pentru a crea condiŃii mai bune de 
creştere economică şi pentru a genera noi locuri de muncă. 

Dezvoltarea economico-socială locală este cea mai importantă etapă în dezvoltarea ulterioară a 
comunităŃii locale respective deoarece, prin acest proces, se stabileşte sau se menŃine o cultură 
antreprenorială dinamică, care duce la crearea de resurse materiale pentru comunitate şi 
mediul de afaceri, cu scopul final de a îmbunătăŃi calitatea vieŃii întregii colectivităŃi locale.  

Deci, a face dezvoltare economică locală înseamnă a ridica competitivitatea economică a unei 
comunităŃi locale în scopul îmbunătăŃirii viitorului economic al acesteia.  

În Ńara noastră conceptul de dezvoltare economică locală îşi face simŃită apariŃia o dată cu 
manifestarea fenomenelor de descentralizare teritorială şi deconcentrare a serviciilor publice. 

Dezvoltarea economică locală este un proces participativ în cadrul căruia membrii comunităŃii 
din toate sectoarele lucrează împreună pentru a stimula activitatea comercială locală care să 
conducă la dezvoltarea durabilă economică a localităŃii. Totodată dezvoltarea economică 
locală este şi un mijloc de asistenŃă în crearea de noi locuri de muncă şi creşterea nivelului de 
trai al tuturor membrilor comunităŃii. 

A face dezvoltare economică locală înseamnă şi a ridica competitivitatea economică a unei arii 
locale în scopul îmbunătăŃirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi 
îmbunătăŃirea competitivităŃii sunt cruciale, deoarece succesul comunităŃilor depinde de 
adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern, în special cel european. 

Problematica dezvoltării aduce însă în prim-plan diversitatea şi complexitatea domeniilor sale, 
care stau la baza descentralizării, a competitivităŃii economice şi a provocărilor europene pe 
care România trebuie să le depăşească.  

La acest nivel, dezvoltarea locală este de fapt o modalitate de a crea servicii publice mai bune 
şi mai ieftine, drumuri care să asigure accesul cu drumurile de rang superior, îmbunătăŃirea 
infrastructurii, formarea şi reconversia resurselor umane, de a organiza activitatea economica 
şi managementul resurselor existente, de a permite grupurilor defavorizate să participe la 
decizie, de a îmbunătăŃi procesul de administrare a comunitatilor umane, şi de a asigura 
securitatea sociala a grupurilor sărace. Toate acestea se pot constitui în elemente de dezvoltare 
economică, accentuate prin valorificarea elementelor tradiŃionale şi a specificităŃii locale.  

Dezvoltarea locală se mai poate defini ca un proces în care demersurile administraŃiei  publice 
sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăŃi condiŃiile sociale, culturale şi 
economice ale comunităŃii. Dezvoltarea locală este deci cel mai strâns legată de conceptul de 
parteneriat care asigură accesul la toate resursele necesare, bazându-se atât pe participarea 
celor care reprezinta anumite interese, cât şi pe disponibilitatea administraŃiei  publice de a 
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forma parteneriate cu grupuri, organizaŃii sau instituŃii.  

AdministraŃia publica locală se plasează astfel în centrul tutoror aspectelor care Ńin de 
calitatea vieŃii cetăŃenilor, depăşind cu mult responsabilitatea asigurării de servicii ieftine şi de 
calitate cetăŃenilor. Iar aceasta nu se poate asigura decât printr-un proces continuu de 
dezvoltare locală, care se susŃine doar printr-o alocare raŃionala şi eficientă a resurselor în 
domeniile care pot produce cea mai mare valoare adaugata şi impactul cel mai semnificativ 
asupra vieŃii comunităŃii. 

Pe fondul procesului de descentralizare care caracterizează sistemul administraŃiei  publice 
româneşti, administraŃia locală devine un practic resort pentru bunăstarea localităŃii, jucând 
acest rol atât ca furnizor de politici de dezvoltare cât şi ca factor care asigura coeziunea 
comunităŃii şi mediilor economic, cultural şi asociativ.  

Procesul de dezvoltare locală urmareste mai multe aspecte care îi pot conferi un caracter 
durabil, şi anume: 

• creşterea eficienŃei activităŃilor desfasurate de către membrii comunităŃii care 
actionează pentru ridicarea calităŃii vieŃii în comunitate; 

• creşterea şi punerea în valoare a capitalului social; 
• viabilitatea în timp a dezvoltării; 
• crearea unor capacităŃi locale (umane, materiale, financiare,, organizaŃionale); 
• modelarea atitudinilor (modul de raportare la comunitatea din care fac parte şi a rolului 

fiecaruia în dezvoltarea comunităŃii) 

Procesul de dezvoltare locală are trei faze esenŃiale: 

1. Planificarea strategică 
2. Implementarea 
3. Evaluarea 

Planificarea strategică oferă o imagine completă pentru întregul proces şi este un instrument 
important care ajută la luarea deciziilor. Pe durata implementarii, activităŃile vor conduce la 
atingerea obiectivelor. Dupa realizarea activităŃilor se va efectua o evaluare a procesului 
penru a se analiza rezultatele obtinute. 

În ceea ce priveste planificarea strategica, aceasta poate fi definită ca un proces care dirijează 
şi sprijină dezvoltarea şi schimbarea, ca răspuns la necesităŃile şi aspiraŃiile comunităŃii, prin 
dezvoltarea unui program de acŃiuni, care solutionează sau anticipează problemele comunităŃii. 
Practic, este un proces care defineste insasi comunitatea pentru evenimente şi circumstanŃe 
despre care se anticipează ca vor avea loc.  

Planificarea strategică se regaseşte într-un document care să proiecteze dezvoltarea localităŃii 
într-o maniera structurata pornind de la problemele locale. O strategie de dezvoltare se 
constituie deci într-un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, cu 
identificareadirecŃiilor de dezvoltare specifice, şi a actiunilor punctuale ce se vor constitui 
ca viitoare proiecte ale administraŃiei  publice locale. Resursele financiare sunt limitate, şi nu 
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pot fi suficiente pentru rezolvarea tuturor necesităŃilor identificabile local. De aceea, 
localităŃile trebuie mai întâi să îsi defineasca problemele de rezolvat, să-şi stabileasca 
priorităŃile, să indice posibilitati de rezolvare şi apoi să caute finanŃare, să caute să-şi asocieze 
propriul interes cu al altora, să convinga potenŃiali parteneri de beneficiile unui eventual 
parteneriat. 

LocalităŃile, ca orice alt actor al mediului social-economic, se regăsesc într-o competiŃie care 
poate deveni acerbă pentru atragerea de resurse umane, financiare, investitori sau alte tipuri 
de resurse. Tocmai de aceea toate localităŃile României trebuie să aiba o strategie locală de 
dezvoltare, iar bunele practici europene pot oricând fi invocate. 

Strategia de dezvoltare locală devine astfel instrumentul de lucru al administraŃiei  publice 
locale, fiind, prin esenŃa sa, agreat de întreaga comunitate, prin supunerea la dezbateri publice. 
În aceeasi masura, o strategie reprezinta un instrument de lucru pus la dispoziŃia tuturor 
factorilor interesaŃi în progresul economico-social al localităŃii, iar pe de alta parte, fixează 
traiectoria evoluŃiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o lista 
finală de acŃiuni pentru o perioadă multianuală.  

Pe fondul autonomiei locale, unităŃile administrativ teritoriale pot şi trebuie să actioneze în 
interesul lor chiar daca nu pot fi susŃinute în totalitate de către administraŃiile regionale sau 
nationale, întrucât interesele la acest nivel corespund în mod negociat intereselor tuturor 
localitatilor din regiunea sau Ńara respectiva. Desigur, dezvoltarea unei localităŃi nu se 
realizează individual, ci se raporteaza contextului judeŃean, regional, national, care au propriile 
coordonate de dezvoltare adoptate deja. 

În privinta instrumentelor structurale sau de tip structural, fondurile sunt alocate adeseori 
în absenta uneor liste de proiecte eligibile stabilite prin strategii de dezvoltare sectoriale trasate 
la nivel central. În acest context, strategiile autorităŃilor publice vor juca un rol proeminent în 
accesarea finanŃărilor disponibile, calitatea acestora având implicaŃii directe asupra proiectelor  
prioritare, ca de exemplu demonstrarea faptului că o propunere este încadrata în strategia 
locală sau existenŃa raspunsului cu privire la temele orizontale (dezvoltarea durabilă, egalitatea 
de şanse şi societatea informaŃională), chestiuni centrale pentru procesul de selecŃie şi evaluare 
a proiectelor. Procesul de consultare necesar justificării proiectului va fi dificil şi de durată, în 
cazul în care consultarea publică nu a fost realizată în mod corespunzător pentru elaborarea 
strategiei. 

Momentul în care toate localităŃile românesti vor avea o strategie de dezvoltare locală sau vor 
fi incluse într-o strategie de dezvoltare a unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara va 
constitui momentul cel mai propice al conceperii şi negocierii unei strategii de dezvoltare la 
scara nationala, strategie careia să nu-i mai impute nimeni lipsa de conectivitate între diferitele 
paliere administrative. Este de dorit ca acest moment să se petreacă anterior momentului 2013 
când vom avea un nou exerciŃiu bugetar european 
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Capitolul 1. Contextul general al dezvoltării comunităŃilor din România, stat 
membru al Uniunii Europene 

 

Uniunea Europeană numară 27 state membre şi aproape 500 milioane locuitori. Fiecare 
naŃiune are specificul său, valorile sale naŃionale, trăsături care le diferenŃiază şi 
individualizează. Dar dincolo de toate acestea, au existat mereu diferenŃe majore în ceea ce 
priveşte nivelul de dezvoltare economică şi socială, atât în interiorul, cât şi între statele 
membre ale Uniunii Europene.  

Gândirea comună şi democratică a statelor a dus la concluzia ca în unele domenii se pot obŃine 
rezultate mult mai bune la nivel european decât la nivel naŃional. Astfel, s-a ajuns la politici 
comune tuturor statelor membre, elaborate şi adoptate de instituŃiile comunitare cu 
aplicabilitate pe întreg teritoriul Uniunii. De multe ori, asfel de politici comune răspund şi unui 
principiu fundamental al construcŃiei europene, acela al solidarităŃii şi coeziunii. ExistenŃa 
politicilor comune conferă unicitate Uniunii Europene, pentru că demonstrează acceptarea 
cedării unei părŃi a suveranităŃii statelor membre către instituŃiile europene. Astfel, în prezent, 
Uniunea Europeană acŃionează într-o gamă largă de politici în domeniile economic şi social, 
prin instrumente financiare sau de intervenŃie – acolo unde aceste acŃiuni se dovedesc benefice 
pentru statele membre. 

În contextul politicilor comunitare şi al importanŃei oraşelor pentru economia UE, dezvoltarea 
economica durabilă a regiunilor urbane trebuie obligatoriu însoŃită de măsuri desemnate să 
reducă gradul de sărăcie, excluziunea sociala şi problemele de mediu. Aspectele legate de 
dimensiunea urbana se regăsesc în atenŃia Comisiei Europene, care propune1 acŃiuni într-un 
număr mare de domenii reflectând totodată posibilităŃile de finanŃare prin instrumentele 
structurale. Aceste acŃiuni se pot clasifica în 6 categorii principale, în opinia Comisiei: 

� Creşterea atractivităŃii oraşelor; 
� Sprijinirea inovării, antreprenoriatului şi economiei cunoaşterii; 
� Crearea unor locuri de munca mai multe şi mai bune; 
� Gestionarea disparităŃilor în interiorul oraşelor; 
� Capacitatea administrativa locală; 
� FinanŃarea regenerării urbane. 

Creşterea atractivităŃii oraşelor: Pentru a face faŃă provocărilor şi pentru dezvoltarea 
gradului lor de atractivitate, oraşele ar trebui să atragă în primul rând investiŃii şi să  creeze 
locuri de muncă. Pentru a reuşi acest lucru, patru aspecte esenŃiale trebuie avute în vedere: 

� Mobilitatea şi accesibilitatea transportului. De exemplu, oraşele şi regiunile trebuie 
să utilizeze la maxim întreaga infrastructura de transport de care acestea dispun; 

� Accesul la servicii moderne, eficiente şi ieftine, precum şi la echipamentele necesare; 
� Mediul înconjurător natural şi fizic; 
� Un sector cultural bazat pe disponibilitate şi facilitaŃi. 

                                                           
1
 COM(2006) 385  
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Sprijinirea inovării, antreprenoriatului şi economiei cunoaşterii: Oraşele au capacitatea de 
a lua masuri în aceasta direcŃie, care implica atât acŃiuni pentru IMM-uri cât şi acŃiuni de a 
pune inovarea şi economia cunoaşterii în slujba creşterii economic, ceea ce poate însemna: 

� ÎmbunătăŃirea infrastructurii economice şi adoptarea unor sisteme de management al 
mediului; 

� Oferirea unor servicii de sprijin pentru afaceri; 
� Cooperarea între partenerii locali şi accesarea surselor de finanŃare; 
� Realizarea unei strategii de inovare la nivel regional; 
� Implicarea oraşelor în proiectele de cercetare – dezvoltare şi în domeniul societatii 

informaŃionale. 

Locuri de muncă mai multe şi mai bune: Având în vedere ca în oraşe exista atât persoane cu 
un nivel înalt de calificare, cât şi un segment reprezentativ de populaŃie cu un nivel foarte 
scăzut de aptitudini, în aceste spaŃii se identifica atât nevoi, cât şi oportunitatea în sectorul 
resurselor umane. De aceea, prin fondurile structurale se pot finanŃa: 

• AcŃiuni de creştere a capacitaŃii instituŃionale şi a eficienŃei serviciilor publice la 
nivel local şi regional; 

• IniŃiative pentru crearea unor locuri de munca, pentru combaterea şomajului şi 
construirea parteneriatelor pentru ocupare şi inovare; 

• Creşterea gradului de ocupare prin îmbunătăŃirea nivelelor de instruire şi educaŃie. 

DisparităŃile în interiorul oraşelor: În suburbiilor oraşelor, unde comunităŃile se confrunta 
cu lipsuri importante, aşa cum este de exemplu şomajul, Comisia propune acŃiuni pentru: 

• Promovarea incluziunii sociale şi a oportunităŃilor egale; 
• Creşterea gradului de securitate a cetăŃenilor. 

Capacitatea administrativă locală: Pentru o mai bună gestiune a dezvoltării urbane, cele mai 
indicate acŃiuni ar trebui îndreptate către: 

• Stabilirea unei bune cooperări între diverse niveluri teritoriale, ca de exemplu 
dezvoltarea parteneriatelor între oraşe, regiuni şi stat sau ÎmbunătăŃirea gradului de 
coordonare între autorităŃile regionale, rurale şi urbane; 

• O abordare integrata a dezvoltării durabile. De exemplu, se poate realiza un plan pe 
termen lung pentru toate categoriile de factori care pot duce la creşterea durabila şi 
la ocupare; 

• Creşterea gradului de participare şi implicare cetăŃeneasca; 
• ÎnfiinŃarea reŃelelor pentru schimb de experienŃa. 

În contextul rolului major deŃinut de regiunile urbane în economia europeană, foarte multe 
oraşe europene suferă din cauza aglomerării, a poluării, a nivelului înalt al zgomotului şi a 
excluziunii sociale. Fiind sursa a o treime din consumul de energie, oraşele au de asemenea un 
rol important în ceea ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climaterice. 

Apar la nivelul Uniunii Europene noi politici, concepte şi abordări strategice, cum ar fi 
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conceptul strategic de dezvoltare teritorială şi planificarea spaŃială. În acest context, un rol 
important îl constituie adoptarea, în mai 2007, la Leipzig, a Cartei de la Leipzig privind 
dezvoltarea durabilă a oraşelor şi a Agendei teritoriale a Uniunii Europene, care conŃin 
principii directoare pentru dezvoltarea spaŃială durabilă. 

Carta de la Leipzig privind oraşele europene durabile de bazează pe aserŃiunea că Europa 
are nevoie de oraşe puternice. Documentul conŃine două mesaje politice:  

� Dezvoltarea urbană integrată ar trebui aplicată unitar la nivelul Uniunii Europene, iar 
cadrul cel mai potrivit este cel stabilit la nivel naŃional şi european; 

� AtenŃia factorilor de decizie ar trebui să se concentreze asupra comunităŃilor urbane 
defavorizate. 

Principalul scop al Cartei este de atragere a cetăŃenilor, a activităŃilor şi a investiŃiilor în 
centrele oraşelor – care sunt motoarele de cercetare, inovare şi dezvoltare economica ale 
Europei – şi de a pune capăt fenomenului de extindere a oraşelor, fenomen care atrage după 
sine creşterea traficului urban, consumul mare de energie şi  utilizarea terenului.  

În Carta Leipzig se mentioneaza şi direcŃiile de actiune care au o importanta capitala în 
creşterea competitivităŃii oraselor europene: 

� Acordarea unei atenŃii speciale zonelor defavorizate în contextul municipiului ca 
tot unitar: În cadrul unui oraş, pot exista diferenŃe considerabile între diferitele zone urbane 
atât în ceea ce priveşte posibilităŃile economice şi sociale, cât şi în ceea ce priveşte calitatea 
mediului.  

� Crearea şi asigurarea unor spaŃii publice de bună calitate: Calitatea spaŃiilor 
publice, a peisajelor urbane antropice, a arhitecturii şi a urbanismului joacă un rol important în 
condiŃiile de trai ale populaŃiilor citadine. 

� Modernizarea reŃelelor de infrastructuri şi creşterea eficienŃei energetice: Un 
transport urban durabil, accesibil şi abordabil ca preŃ, cu legături coordonate către reŃelele 
regionale de transport, poate avea o contribuŃie esenŃiala la calitatea vieŃii, alocalizarii şi a 
mediului. Infrastructura tehnica, în special aprovizionarea cu apa, reŃeaua de canalizare şi alte 
reŃele urbane, trebuie îmbunatatita din timp şi adaptata nevoilor de schimbare, pentru a putea 
întâmpina cerinŃele viitoare legate de o calitate de viaŃă ridicata în mediul urban. Eficienta 
energetica, utilizarea raŃională a resurselor naturale şi gestionarea eficientă din punct de vedere 
economic a echipamentelor constituie cerinŃe cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de 
utilităŃi. Eficienta energetica a clădirilor trebuie sporita. 

� InovaŃia proactivă şi politicile educaŃionale: Oraşele sunt propice creării şi 
diseminării de cunoaştere. Exploatarea la maximum a potenŃialului de cunoaştere al unui oraş 
depinde de calitatea educaŃiei preşcolare şi şcolare, de posibilităŃile de transfer oferite de 
sistemele de educaŃie şi formare, precum şi de reŃelele sociale şi culturale, de posibilităŃile de 
învăŃare pe parcursul întregii vieŃi, de calitatea învatamântului universitar şi a institutelor de 
cercetare neuniversitare şi de reŃeaua de transfer existentăa între industrie, întreprinderi şi 
comunitatea ştiinŃifica. 

� Urmărirea unor strategii de dezvoltare a mediului fizic: ActivităŃile economice şi 
investiŃiile, pe de-o parte, şi structurile urbane de înalta calitate, un mediu construit sănătos şi o 
infrastructura modernă şi eficientă, pe de alta parte, se afla în strânsă legătura. Pentru a mari 
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durabilitatea investiŃiilor în îmbunătăŃirea mediului fizic, acestea trebuie să fie înglobate într-o 
strategie de dezvoltare pe termen lung care să includă, printre altele, investiŃiile publice şi 
private ulterioare. 

� Consolidarea economiei locale şi a politicii locale privind piaŃa forŃei de muncă: 
Obiectivul este crearea şi asigurarea de locuri de munca şi facilitarea creării de noi 
întreprinderi. PosibilităŃile de acces la piaŃa locală a forŃei de munca trebuie în mod special să 
fie îmbunatatite prin oferirea de posibilitati de formare adaptate cerinŃelor pieŃei. 

Agenda Teritorială a Uniunii Euroepene constituie un cadru strategic şi orientat către 
acŃiuni în domeniul dezvoltării teritoriale a Uniunii Europene, conŃinând recomandări pentru 
dezvoltarea teritorială integrată şi urmăreşte să mobilizeze potenŃialul regiunilor şi oraşelor 
europene în vederea unei dezvoltări economice sustenabile şi a creşterii ocupării, sprijind 
astfel implementarea strategiilor de la Lisabona şi Goteborg.  

Conform acestui document, competitivitatea Europei la nivel mondial va fi consolidată prin 
utilizarea diversităŃii sale teritoriale într-un mod mai inovativ, aducând-o mai aproape de 
cetăŃenii săi.  

În 6 octombrie 2008 a fost lansată spre consultare, la sediul Comisiei Europene de la 
Bruxelles, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale, având ca mesaj chiar subtitlul său: 
„Transformarea diversităŃii teritoriale într-un avantaj”. 

Carta se bazează pe Agenda Teritorială şi pe Planul de AcŃiune de implementare a agendei. 
Premisa dezbaterii privind coeziunea teritorială este recunoaşterea diversităŃii teritoriului 
Uniunii Europene, care trebuie valorificată ca potenŃial. 

Documentul abordează perspectiva teritorială ca articulaŃie între eficienŃa economică, 
coeziunea socială şi echilibrul ecologic şi pledează pentru dezvoltarea teritorială mai 
echilibrată şi armonioasă, valorificarea diversităŃii teritoriale, coordonarea politicilor pentru 
zonele vaste, promovarea oraşelor competitive, preocuparea privind excluziunea socială, 
creşterea accesului la educaŃie, servicii medicale, energie.  

În viziunea cartei, dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a teritoriului se bazează pe 
concentrarea dezvoltării prin depăşirea diferenŃelor de densitate, conectarea teritoriilor prin 
depăşirea factorului distanŃă, cooperare prin depăşirea factorului divizare şi tratarea 
diferenŃiată a regiunilor cu caracteristici geografice specifice (regiunile montane, regiunile 
insulare, regiunile rar populate). 

Prin urmare, contextul general al dezvoltării comunităŃilor din România, stat membru al 
Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007, se înscrie în contextul european al 
dezvoltării economice şi sociale, definit de politicile şi orientările strategice europene. Astfel, 
comunităŃile din România, în rândul cărora se înscrie şi municipiul Radauti, trebuie să fie 
pregătite pentru integrarea acestor politici şi orientări strategice în propriile strategii de 
dezvoltare, în vederea atragerii finanŃărilor disponibile prin fondurile europene, ca oportunitate 
semnificativă pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a acestora. 
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1.1. Contextul european  

Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere şi competitive zone din lume, atât din 
punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economică, cât şi al potenŃialului de dezvoltare. 
Cu toate acestea, disparităŃile privind prosperitatea şi productivitatea dintre statele membre şi 
regiunile acestora reprezintă o slăbiciune structurală majoră.  

În preambulul Tratatului de la Roma, semnat în anul 1957, Statele Membre menŃionau 
necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor în vederea asigurării unei dezvoltări 
armonioase prin reducerea diferenŃelor care există între diferitele regiuni, precum şi a 
rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.  

Coeziunea, aşa cum este definită de articolul 158 al Tratatului ComunităŃilor Europene, este 
necesară pentru promovarea „dezvoltării armonioase generale” a ComunităŃii şi presupune o 
reducere a „disparităŃilor între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a lipsei de 
progres a regiunilor defavorizate”.  

Necesitatea politicii de coeziune economică şi socială reiese din nevoia de a reduce 
disparităŃile de dezvoltare economică şi socială între statele membre / regiunile UE, de a 
îmbunătăŃi funcŃionarea PieŃei unice şi pentru promovarea dezvoltării durabile a UE.  

Coeziunea economică şi socială reprezintă unul din obiectivele prioritare ale Uniunii 
Europene, alături de PiaŃa Unică şi Uniunea Economică şi Monetară (Tratatul de la 
Maastricht). 

Politica de coeziune economică şi socială cuprinde toate acŃiunile Uniunii Europene care 
vizează realizarea dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a acesteia, în special prin 
promovarea reducerii disparităŃilor de dezvoltare între diferitele regiuni/state ale Uniunii 
Europene, a egalităŃii şanselor şi a dezvoltării durabile.  

Aceasta va conduce la creşterea competitivităŃii Uniunii Europene şi va genera creşterea 
veniturilor, aducând astfel beneficii pentru economia întregii Uniuni Europene. 

Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene este o politică a solidarităŃii 
financiare, bazându-se pe redistribuirea unei părŃi din bugetul comunitar realizat prin 
contribuŃia Statelor Membre către regiunile mai puŃin prospere din Uniunea Europeană, cu 
scopul promovării unui nivel înalt de competitivitate şi de ocupare a forŃei de muncă. 

Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene presupune o serie de intervenŃii 
la nivel comunitar, incluzând atât politica de dezvoltare regională (orientată, în principal, către 
reducerea disparităŃilor teritoriale, regenerarea zonelor industriale în declin), cât şi anumite 
aspecte ale politicii sociale (precum combaterea şomajului pe termen lung, sprijinirea 
procesului educaŃional şi de formare continuă, încurajarea acŃiunilor ce vizează creşterea 
adaptabilităŃii şi a incluziunii sociale). 

DisparităŃile de dezvoltare au crescut în mod semnificativ odată cu integrarea celor 10 noi state 
membre în mai 2004. Extinderea Uniunii Europene la 27 de membri, începând cu anul 2007, a 
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reprezentat şi reprezintă o provocare fără precedent pentru competitivitatea şi coeziunea 
internă a Uniunii Europene.  

Extinderea a condus la creşterea diferenŃelor de  dezvoltare economică între vechile şi noile 
state membre, al căror nivel de dezvoltare e mult mai scăzut. Odată cu intrarea în Uniunea 
Europeană (UE) a noilor membri, Produsul Intern Brut (PIB) mediu/locuitor al UE a scăzut cu 
12.5%. De asemenea, una din patru regiuni de nivel NUTS ÎI ale Uniunii Europene are 
PIB/locuitor mai mic decât 75% din media comunitară.  

Dincolo de statisticile PIB, există totuşi inegalităŃi complexe între statele membre şi celelalte 
regiuni, datorate diferenŃelor în ceea ce priveşte: 

� Infrastructura 
� Calitatea mediului înconjurător 
� Şomajul şi abilităŃile forŃei de muncă relevante pentru dezvoltare 
� Mărimea şi diversitatea afacerilor 
� Nivelurile de inovare şi utilizarea tehnologiei în afaceri 

În 2 februarie 2005, Comisia Europeană a prezentat  Liniile Strategice Integrate pentru 
Creştere şi Ocupare, în care se afirmă că UE trebuie să creeze o economie bazată pe creştere 
durabilă şi pe ocupare.  

În conformitate cu Liniile Strategice Integrate pentru Creştere şi Ocupare, se stabileau 3 
priorităŃi pentru UE pentru perioada 2007-2013, priorităŃi cuprinse în Orientările Strategice 
Comunitare 2007-2013: 

1. Europa - un loc mai atractiv pentru investiŃii şi muncă (infrastructură de transport; 
rezolvarea problemei economiilor energo-intensive; menŃinerea unui mediu de lucru 
sănătos); 

2. ÎmbunătăŃirea cunoaşterii şi inovării pentru creştere (creşterea investiŃiilor în 
cercetare-dezvoltare, facilitarea inovării şi antreprenoriatului, promovarea societăŃii 
informaŃionale pentru toŃi; creşterea accesului la finanŃare); 

3. Locuri de muncă mai multe şi mai bune (atragerea şi reŃinerea unui număr mai mare de 
persoane pe piaŃa muncii şi modernizarea sistemelor de protecŃie socială, îmbunătăŃirea 
adaptabilităŃii angajaŃilor şi întreprinderilor şi flexibilitatea pieŃei muncii). 

Elaborarea de către Comisia Europeana a liniilor directoare strategice „Cohesion Policy în 
Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013” a sintetizat 
felurile în care politica de coeziune poate continua să aducă o contribuŃie semnificativa la 
priorităŃile Lisabona, între care accentul pe dezvoltarea durabilă a regiunilor urbane este 
esenŃial.  

Orientările Strategice urmăresc încurajarea creşterii şi ocupării, definind totodată zonele de 
intervenŃie cărora trebuie să li se acorde prioritate prin Programele OperaŃionale ale politicii de 
coeziune în actuala perspectiva financiară, respectiv prin concentrarea fondurilor pe nevoile 
specifice ale anumitor regiuni, aşa cum sunt zonele urbane, precum şi pe obiectivele sociale şi 
de mediu. Programele politicii de coeziune trebuie să ajungă deci la un echilibru între creştere, 
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ocupare, şi coeziune teritorială. În acest context, oraşele prezintă o provocare dublă cu care se 
confruntă în prezent Uniunea Europeană: creşterea competitivităŃii şi în acelaşi timp 
îndeplinirea cerinŃelor sociale de mediu.  

Orientările Strategice menŃionează ca programele care se concentrează pe zonele urbane pot 
lua diverse forme: 

� acŃiuni care să promoveze oraşele ca şi motoare la dezvoltării regionale  
� acŃiuni care să promoveze coeziunea în interiorul zonelor urbane 
� acŃiuni care să promoveze dezvoltarea echilibrată, policentrică a Uniunii Europene 

prin crearea unor reŃele urbane la nivel naŃional şi comunitar. 

În plus, un mediu înconjurător de calitate în zonele urbane contribuie în mare măsura  la 
realizarea obiectivului central al Agendei Lisabona, acela de a face din Europa un loc mai 
atractiv. 

Pentru perioada de programare 2007-2013, politica de coeziune este considerată principalul 
instrument prin care se va realiza modernizarea economiei Uniunii Europene. În acest sens, 
politica de coeziune 2007-2013 are alocaŃi aproximativ 35% din bugetul comunitar de 975 
miliarde euro, respectiv 341 miliarde de Euro. 

Obiectivele prioritare ale politicii de coeziune economică şi socială pentru perioada 2007-
2013 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului  Nr. 1083 din 11 Iulie 2006. 

Obiectivul ConvergenŃă urmăreşte accelerarea convergenŃei statelor membre şi a regiunilor 
celor mai puŃin dezvoltate, prin creşterea economică şi a numărului locurilor de muncă, prin 
sporirea şi îmbunătăŃirea calităŃii investiŃiilor în capitalul fizic şi uman, dezvoltarea inovaŃiei şi 
a societăŃii informaŃiei, adaptabilitatea la schimbările economice şi sociale, protejarea şi 
îmbunătăŃirea calităŃii mediului, precum şi a eficienŃei administrative. Acest obiectiv constituie 
prioritatea Fondurilor Structurale şi de Coeziune (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională - FEDR, Fondul Social European - FSE şi Fondul de Coeziune - FC)  

Regiunile eligibile pentru finanŃarea din Fondurile Structurale în temeiul Obiectivului  
ConvergenŃă sunt regiuni  „NUTS 2” în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003, al căror 
produs intern brut pe locuitor este mai mic de 75% din PIB mediu din Uniunea Europeană.  

Statele membre eligibile pentru finanŃarea din Fondul de Coeziune sunt cele al căror venit 
naŃional brut (VNB) este mai mic de 90% din VNB mediu din Uniunea Europeană. 

Cele 8 regiuni de dezvoltare ale României sunt în întregime eligibile pentru finanŃare în 
cadrul acestui obiectiv, fiindu-le alocate în acest scop mai mult de 19 miliarde Euro. 
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Regiuni eligibile pentru obiectivul ConvergenŃă 

 

 

Obiectivul Competitivitate Regională şi Ocuparea ForŃei de Muncă urmăreşte, în afara 
regiunilor celor mai puŃin dezvoltate, consolidarea competitivităŃii şi atractivităŃii regiunilor, 
precum şi sporirea locurilor de muncă, pentru a se pregăti şi adapta la schimbările economice 
şi sociale, prin sporirea şi îmbunătăŃirea calităŃii investiŃiilor în capitalul uman, inovaŃia şi 
promovarea societăŃii informaŃiei, spiritul întreprinzător, protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii 
mediului, îmbunătăŃirea accesibilităŃii, adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor, precum 
şi dezvoltarea pieŃelor de muncă; (FEDR şi FSE) 

Astfel, în cadrul acestui obiectiv se urmăreşte anticiparea şi promovarea schimbărilor 
economice din zonele industrializate, prin sprijin acordat întreprinderilor (în vederea 
anticipării şi promovării schimbărilor în zonele industriale, urbane şi rurale) şi persoanelor 
(pentru a anticipa şi a se adapta la schimbări, prin eliminarea şomajului, promovarea calităŃii şi 
productivităŃii muncii şi incluziunea socială).  

Regiunile eligibile pentru finanŃarea din fondurile structurale, în temeiul competitivităŃii 
regionale şi a numărului locurilor de muncă, sunt cele care nu sunt incluse  în cadrul 
Obiectivului ConvergenŃă. 
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Regiuni eligibile pentru obiectivul Competitivitate Regională şi Ocuparea ForŃei de 
Muncă 

 

 

 

Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană urmăreşte consolidarea cooperării la nivel 
transfrontalier prin iniŃiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării transnaŃionale 
prin măsuri favorabile dezvoltării teritoriale integrate legate de priorităŃile ComunităŃii şi 
consolidarea cooperării interregionale şi a schimbului de experienŃă la nivelul teritorial 
adecvat (FEDR). 

Zonele eligibile acoperă nivele NUTS III (nivel-judeŃ) ce sunt graniŃe interne ale UE, precum 
şi anumite graniŃe externe. România este eligibilă sub acest obiectiv, având posibilitatea de 
a accesa în această  perspectivă fonduri totale de 0,455 miliarde Euro alocate de la 
bugetul comunitar. 
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Zone eligibile pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană 

 

Obiectivele politicii de coeziune economică şi socială se împletesc cu principiile care o 
fundamentează. După cum am văzut, principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 
2007-2013 sunt redate în Orientările Strategice Comunitare, document al Comisiei Europene 
prin care se stabilesc priorităŃile de dezvoltare la nivelul Uniunii, în următoarea perioadă. 
Aceste priorităŃi au fost preluate de Statele Membre în documentele lor strategice, respectiv 
Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă şi programele operaŃionale. 

Astfel, principiile politicii de coeziune, care au stat la baza orientărilor principale ale reformei 
acesteia, sunt definitorii pentru contextul abordat: 

� Principiul de abordare strategică este util şi corespuzător contextului, reprezentând 
definirea priorităŃilor de acŃiune ale Uniunii Europene în conformitate cu liniile directoare 
strategice fixate de Consiliu, prin transpunerea de către statele membre a acestor priorităŃi 
comunitare într-un Cadru de ReferinŃă de Strategie NaŃională decisă de către Comisie, precum 
şi prin implementarea operaŃională prin programe regionale şi tematice.  
� Concentrarea economică şi socială are ca obiective specifice concentrarea bugetară, 
astfel încât resursele bugetare să fie concentrate asupra zonelor care au cea mai mare nevoie de 
acestea. Astfel concentrarea pe regiuni şi pe domenii de acŃiune va fi reprezentată procentual, 
majoritatea fondurilor, respectiv 81,54% fiind repartizate în favoarea convergenŃei. Al doilea 
obiectiv specific al principiului de concentrare economică şi socială este concentrarea 
tematică, realizată prin focalizarea asupra obiectivelor de la Lisabona şi Goteborg. 
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� Abordarea descentralizată şi teritorială, ca dimensiune a reformei politicii de 
coeziune economică şi socială, are ca prioritate monitorizarea fiecărei regiuni cu scopul 
realizării unor programe cadru naŃionale pe care beneficiarii le implementează în concordanŃă 
cu cerinŃele şi responsabilităŃile care se impun în urma negocierilor între Comisie şi Statele 
Membre. În acest caz, specificul teritorial este luat în considerare, direct proporŃional cu 
anumite variabile: 

• Integrarea dimensiunii urbane, cu posibilitatea sub-delegării către autorităŃile 
urbane; 

• AtenŃie acordată zonelor cu handicap geografic sau natural: insule, zone 
montane, zone rurale cu densitate a populaŃiei scăzută; 

• Zonele nordice şi regiunile ultraperiferice, cu o densitate a populaŃiei foarte 
scăzută, vor beneficia de alocare financiară prioritară; 

� Simplificarea politicii de coeziune economică şi socială, ca direcŃie principală de 
reorientare a politicii de coeziune economico-socială, în concordanŃă cu priorităŃile Uniunii 
Europene, are ca obiective specifice de realizare: trecerea la trei instrumente structurale de 
finanŃare (fonduri), care să le înlocuiască pe cele şase: Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), cunoscute şi sub denumirea de fonduri 
structurale şi Fondul de Coeziune (FC); fiecărui program comunitar să-i corespundă un singur 
fond; integrarea proiectelor Fondului de Coeziune într-o programare multianuală pe obiective; 
regulamente de gestionare identice atât pentru fondul de coeziune, cât şi pentru fondurile 
structurale2; programarea şi gestiunea financiară pe priorităŃi şi nu pe măsură; regulamente de 
eligibilitate naŃionale pentru cheltuieli care să înlocuiască regulamentele comunitare. 
� Eficientizarea gestiunii şi a controlului, în interesul ComunităŃii Europene, ca ultimă 
direcŃie de reorientare a politicii de coeziune economică şi socială ar trebui să urmărească 
următoarele linii de acŃiune: o mai clară împărŃire a responsabilităŃilor între Comisie şi 
Statele Membre care să corespundă principiului subsidiarităŃii (o articulare mai clară a 
diferitelor nivele de control); generalizarea regulii N+2: eficienŃa şi disciplina, cu excepŃia 
statelor care se supun regulii N+3 (cazul Romaniei); intervenŃia Comisiei asupra controlului 
şi monitorizării angajării fondurilor, proporŃional cu gradul de asigurare oferit de Statul 
Membru, precum şi intervenŃia în cazul riscurilor financiare implicate; condiŃionarea plăŃilor 
de angajamentul Statului Membru, relaŃionate de fiabilitatea sistemelor de gestiune şi de 
control ale Ńării respective; clarificarea mecanismelor de corecŃie financiară în caz de 
neregularităŃi; condiŃionarea fondului de coeziune de respectarea programelor de convergenŃă 
(suspendarea temporară a angajamentelor, cu posibilitatea restituirii fondurilor angajate în 
acŃiunile care nu respectă principiile comunitare de convergenŃă). 

Un rol important în definirea politicii de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene l-
                                                           
2 Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;  Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului; Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului; Regulamentul Consiliului nr. 1084/2006 din 11 iulie 2006; Regulamentul nr. 
1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. 
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au avut şi îl au Strategiile Lisabona şi Göteborg. Politica de coeziune trebuie văzută ca parte 
integrantă a Strategiei de la Lisabona şi a Strategiei de la Göteborg. 

Cu alte cuvinte, politica de coeziune trebuie să încorporeze obiectivele de la Lisabona şi 
Göteborg, să răspundă strategiei de creştere şi ocupare şi să devină un vector-cheie 
pentru realizarea lor prin intermediul programelor naŃionale şi regionale de dezvoltare. 

Strategia de la Lisabona 

Procesul de globalizare, creând relaŃii de interdependenŃă tot mai strânse între economiile 
Ńărilor de peste tot din lume, precum şi revoluŃia tehnologică din anii 90, incluzând internetul 
şi noile tehnologii informaŃionale şi de comunicare, a dus la revoluŃionarea inclusiv a 
economiei europene şi a vieŃii cotidiene a cetăŃenilor europeni. Cu toate acestea, la începutul 
anului 2000, din punct de vedere al competitivităŃii, economia europeană prezenta decalaje 
importante, în special faŃă de economia Statelor Unite ale Americii.  

Ca urmare, şefii de stat şi de guvern, reuniŃi în martie 2000 la Consiliul European de la 
Lisabona, au adoptat Agenda Lisabona (sau Strategia de la Lisabona), menită să transforme, 
până în 2010, Uniunea Europeană în „cea mai dinamică şi competitivă economie din lume 
bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, generatoare de noi 
locuri de muncă, mai bune, şi caracterizată printr-o mai mare coeziune socială”. 

Agenda Lisabona este cel mai important proiect european de dezvoltare, este reflectarea 
gândirii strategice pentru economie şi societate la nivel comunitar. Prin Strategia de la 
Lisabona s-a stabilit obiectivul de a obŃine o creştere economică de 3% pe an şi de a crea 20 de 
milioane de noi locuri de muncă până în 2010. De asemenea, statele membre au recunoscut 
faptul că investiŃiile în capitalul uman, promovarea rezultatelor cercetării şi inovării, 
consolidarea PieŃei Interne şi protejarea resurselor naturale reprezintă linii directoare 
importante pentru creşterea prosperităŃii economice şi sociale la nivel european. 

Astfel, obiectivele acestei strategii sunt de a contracara productivitatea scăzută şi stagnarea 
creşterii economice în Uniunea Europeană, prin formularea unor iniŃiative politice care să fie 
preluate de statele membre. Principalele domenii sunt susŃinerea şi refacerea economică, 
socială şi environmentală. 

Obiectivele stabilite în 2000 erau ambiŃioase şi acopereau o întreaga serie de domenii. În ceea 
ce priveşte ocuparea forŃei de muncă, se urmărea atingerea unei rate a ocupării de 70% şi 
creşterea numărului de femei şi de persoane în vârstă, care să activeze pe piaŃa muncii. Pentru 
a încuraja inovarea, obiectivul era de a creşte numărul gospodăriilor care să aibă acces la 
internet, precum şi creşterea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare. În domeniul 
întreprinderilor, statele membre trebuiau să ia mai multe măsuri pentru a sprijini 
intreprinderile mici, inclusiv reducerea birocraŃiei cu care se confruntau în desfăşurarea 
activităŃii. Mai mult, se urmărea creşterea concurenŃei pe piaŃa telecomunicaŃiilor şi 
liberalizarea pieŃelor de gaz şi de electricitate. Pentru protecŃia mediului, obiectivele includeau 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Totuşi, după primii ani de implementare, s-a constatat că există o mare diversitate în ceea ce 
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priveşte proiectarea politicilor publice naŃionale în raport cu obiectivele Lisabona, iar 
rapoartele independente (Sapir, 2003) şi cele ale Comisiei Europene (Kok, 2004) au arătat că 
performanŃa în ansamblu a statelor membre este departe de a fi mulŃumitoare. 

Pe baza concluziilor acestor rapoarte, în luna februarie 2005, Comisia Europeană a hotărât 
relansarea Strategiei Lisabona (redenumind-o Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri 
de muncă), urmând ca accentul să fie pus mai degrabă pe acŃiunile ce trebuie puse în aplicare, 
decât pe obiectivele ce trebuie atinse. De aceea, anul 2010 şi obiectivele privind atingerea unei 
anumite rate a ocupării nu mai sunt considerate a fi priorităŃi, considerandu-se că prioritare 
trebuie să fie acŃiunile ce trebuie luate pentru a înregistra creştere economică puternică 
şi durabilă şi crearea de noi locuri de muncă. 

Pentru perioada de programare financiară 2007-2013, statelor membre li s-a solicitat alocarea 
anumitor sume din fondurile structurale pe care urmează să le primească pentru finanŃarea 
proiectelor legate de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. 

De altfel, noua abordare a Strategiei Lisabona se bazează pe o partajare mai clară a 
responsabilităŃilor între Comisie şi statele membre, astfel încât obiectivele Lisabona să fie 
asumate politic, dar şi prin consultare la nivel naŃional, în scopul obŃinerii de progrese 
cuantificabile. În consecinŃă, Consiliul European din iunie 2005 a aprobat Recomandările 
integrate pentru creştere economică şi ocupare, care au constituit baza pentru elaborarea 
Programelor NaŃionale de Reforme (PNR). În plus, Consiliul European a solicitat Comisiei să 
elaboreze un Program Comunitar Lisabona, care să conŃină acŃiuni la nivel comunitar, 
complementare celor naŃionale. 

Începând cu anul 2006, progresele realizate la nivel naŃional şi comunitar în implementarea 
Strategiei Lisabona sunt evaluate printr-un raport anual al Comisiei Europene, care este 
adoptat în fiecare an de către Consiliul de primăvară. Pe baza raportului anual, Comisia 
Europeană identifică acŃiunile viitoare la nivel comunitar, revizuieşte Programul Comunitar 
Lisabona şi poate recomanda revizuirea programelor naŃionale de reformă ale statelor membre. 

În primul raport anual privind progresele înregistrate (prezentat în ianuarie 2006), Comisia a 
definit patru domenii principale în care era nevoie de mai multă acŃiune: pe lângă investiŃii 
mai mari în educaŃie şi cercetare, mai mult sprijin pentru IMM şi pentru crearea de noi locuri 
de muncă, Comisia a considerat că definirea unei politici comune în domeniul energiei trebuie 
să fie parte a Strategiei de la Lisabona.  

Al doilea raport (din decembrie 2006), intitulat „Un an de rezultate”, concluzionează că 
Comisia Europeană a asigurat 75% din măsurile pe care le considera ca fiind parte din 
Strategia Lisabona, precum adoptarea Directivei privind serviciile, agrearea Programului 
Cadru 7, precum şi progresele înregistrate în ceea ce priveşte serviciile financiare. Pe lista de 
lucruri „neterminate” se înscriu portabilitatea intracomunitară a pensiilor, liberalizarea 
incompletă a energiei şi a transporturilor, precum şi reforma sistemului european privind 
proprietatea intelectuală. Din nou, Comisia numeşte patru domenii prioritare de acŃiune: 
investiŃii în cunoastere şi inovare, reducerea presiunii administrative pentru IMM, 
modernizarea pieŃei muncii şi energia şi schimbările climatice. 
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La data de 11 decembrie 2007, Comisia Europeană a publicat Raportul strategic asupra 
Strategiei Lisabona revizuite, focalizat asupra noului ciclu 2008 – 2010 al strategiei. Raportul 
a fost dezbătut în Consiliul informal din decembrie 2007, iar Consiliul European de primăvară 
din luna martie 2008 l-a aprobat. 

În prima parte, raportul Comisiei conŃine atât o evaluare de ansamblu a implementării 
Strategiei Lisabona, cât şi evaluarea fiecărui PNR al statelor membre, în care sunt incluse 
recomandări specifice.  

Raportul concluzionează că politicile definite de Strategia Lisabona dau, în sfârşit, rezultate. 
Cu toate acestea raportul subliniază că „nu toate statele au întreprins reforme cu aceeaşi 
determinare” şi că reforme în anumite domenii (deschiderea pieŃelor de energie şi de servicii) 
au fost implementate mai lent. Raportul consideră că, pentru următorul ciclu de trei ani, 
reformele trebuie să continue a fi implementate atât la nivel naŃional, cât şi comunitar. De 
asemenea, stabileşte şi o serie de noi iniŃiative politice în cele patru domenii prioritare 
identificate în primavara anului 2006: investiŃii în oameni şi modernizarea pieŃei muncii, 
mediul de afaceri, cunoaştere şi energie şi mediu.    

În raportul Comisiei, pentru România sunt menŃionate patru recomandări de Ńară şi două 
elemente de urmărit cu privire la: 

1. Consolidarea capacităŃii administrative, atât la nivelul central cât şi la nivelurile locale 
ale administraŃiei, prin crearea unei capacităŃi eficiente de reglementare, de control şi de 
aplicare a legii; 

2. Evitarea politicii fiscale prociclice pentru a limita deficitul de cont curent în creştere şi 
presiunile inflaŃioniste, pentru a menŃine evoluŃia salariilor în acelaşi ritm cu creşterea 
productivităŃii şi pentru a îmbunătăŃi planificarea şi execuŃia bugetară, precum şi calitatea 
finanŃelor publice; 

3. Reducerea procedurilor şi întârzierilor administrative asociate obŃinerii de autorizaŃii, în 
vederea îmbunătăŃirii mediului de afaceri; 

4. Punerea în aplicare a unei abordări integrate în vederea creşterii gradului de ocupare a 
forŃei de muncă, a ratei de activitate şi a nivelurilor de productivitate, în special prin 
accelerarea reformelor din sistemul de educaŃie; 

5. Consolidarea măsurilor de combatere a fragmentării structurilor de cercetare, garantând 
în acelaşi timp rezultate eficiente pentru majorările planificate ale finanŃărilor publice în 
domeniul cercetării; 

6. Punerea în aplicare hotărâtă a strategiei naŃionale pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi 
monitorizarea permanentă a rezultatelor acesteia. 

Nu putem vorbi însă de contextul general al dezvoltării comunităŃilor din România, stat 
membru al Uniunii Europene, fără o prezentare a politicii de dezvoltare durabilă a Uniunii 
Europene, reflectată în  Strategia de la Göteborg.  
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Dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea necesităŃilor generaŃiilor prezente, fără a 
compromite capacitatea generaŃiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităŃi. Acesta este 
un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratat şi care guvernează toate politicile şi 
activităŃile Uniunii. El se referă la menŃinerea capacităŃii Pământului de a susŃine viaŃa în toată 
diversitatea ei şi este fundamentată pe principiul democraŃiei, egalităŃii dintre sexe, 
solidaritate, respectul faŃă de lege şi faŃă de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea şi 
egalitatea de şanse pentru toŃi. Acesta îşi propune îmbunătăŃirea continuă a calităŃii vieŃii şi a 
bunăstării pe Pământ, atât pentru generaŃiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. În acest scop 
trebuie promovată o economie dinamică, care să asigure locuri de muncă şi un înalt nivel de 
educaŃie, ocrotirea sănătăŃii, coeziune socială şi teritorială şi protecŃia mediului, într-o lume 
sigură, care respectă diversitatea culturală. 

Consiliul European a adoptat la Göteborg (2001) prima Strategie de Dezvoltare Durabilă 
a UE, cunoscută drept Strategia de la Göteborg. PriorităŃile stabilite la Göteborg sunt: 
schimbările climatice, sistemele de transport, sănătatea publică, gestionarea responsabilă a 
resurselor naturale. Strategia Göteborg este considerată „dimensiunea de mediu” a 
Strategiei Lisabona. 

Strategia de la Göteborg a fost completată cu o dimensiune externă în 2002, la Consiliul 
European de la Barcelona, Ńinând cont de Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă de 
la Johannesburg (2002). Cu toate acestea, tendinŃe non-durabile legate de schimbările 
climatice şi folosirea energiei, ameninŃările asupra sănătăŃii publice, sărăcia şi excluziunea 
socială, presiunile demografice şi îmbătrânirea, managementul resurselor naturale, pierderea 
biodiversităŃii, folosirea terenurilor şi transportul, încă persistă şi apar noi provocări. Deoarece 
aceste tendinŃe negative au un caracter urgent, sunt necesare acŃiuni pe termen scurt, păstrând 
în acelaşi timp perspectiva pe termen lung. Principala provocare va fi  modificarea treptată a 
modelelor actuale de producŃie şi consum, care sunt necorespunzătoare, precum şi abordarea 
ne-integrată în realizarea politicilor. 

În acest context, în încheierea analizei Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UE, iniŃiată de 
Comisie în 2004, şi pe baza Comunicatului Comisiei „Revizuirea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă – O platformă de acŃiune” din decembrie 2005 şi a contribuŃiilor Consiliului, 
Parlamentului European, ale Comitetului Social şi Economic European, ca şi a altor 
organisme, Consiliul European a adoptat, la 9 iunie 2006, o Strategie revizuită de Dezvoltare 
Durabilă, ambiŃioasă şi cuprinzătoare pentru o Uniune lărgită, realizată pe baza celei adoptate 
în 2001. 

Acest document stabileşte o strategie unică, coerentă privind modul în care Uniunea 
Europeană îşi va respecta mai eficient angajamentul său pe termen lung de a răspunde 
provocărilor dezvoltării durabile. Acesta reafirmă nevoia pentru solidaritatea mondială şi 
recunoaşte importanŃa consolidării muncii noastre cu partenerii din afara Uniunii Europene, 
inclusiv cu acele Ńări aflate într-o dezvoltare rapidă şi care vor avea un impact important 
asupra dezvoltării durabile globale. 

Scopul general al Strategiei revizuite de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este de a 
identifica şi dezvolta acŃiunile care permit UE să obŃină o îmbunătăŃire continuă a calităŃii 
vieŃii, atât pentru generaŃiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin crearea de comunităŃi 
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durabile capabile să-şi administreze şi să-şi folosească eficient resursele, precum şi să 
valorifice potenŃialul inovator social şi ecologic al economiei, asigurarea prosperităŃii, a 
protecŃiei mediului şi coeziunii sociale. 

Pentru a servi ca bază pentru această strategie revizuită, Consiliul European a aprobat o 
declaraŃie cu următoarele obiective şi principii: 

Obiective principale: 

 ProtecŃia mediului 
 Echitate şi coeziune socială 
 Prosperitate economică 
 Respectarea angajamentelor internaŃionale 

Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE şi Strategia de la Lisabona pentru 
creştere economică şi creare de locuri de muncă se completează reciproc. Strategia de 
Dezvoltare Durabilă este concentrată în primul rând asupra calităŃii vieŃii, echităŃii între 
generaŃii, dar şi în cadrul aceleiaşi generaŃii, coerenŃei între toate tipurile de politici, inclusiv 
aspectele externe. Această strategie recunoaşte rolul dezvoltării economice în facilitarea 
tranziŃiei către o societate mai durabilă. Strategia de la Lisabona contribuie în mod esenŃial la 
obiectivul general al dezvoltării durabile, axându-se în primul rând pe acŃiuni şi măsuri care au 
scopul de a spori competivitatea şi creşterea economică şi de a stimula crearea de locuri de 
muncă. 

În acest scop, toate instituŃiile UE trebuie să se asigure că deciziile politice majore au la baza 
propuneri care au fost supuse unei evaluări de înaltă calitate a impactului, evaluând într-un 
mod echilibrat dimensiunile sociale, de mediu şi economice ale dezvoltării durabile şi luând în 
calcul dimensiunea ei externă şi costurile lipsei de acŃiune. Alte instrumente pentru o mai bună 
realizare a politicilor includ evaluarea ex-post a impacturilor politicii şi a participării publice şi 
a părŃilor interesate. Statele Membre ar trebui să folosească pe scară mai largă aceste 
instrumente, mai ales evaluările impactului, atunci când alocă fonduri publice şi pregătesc 
strategii, programe şi proiecte. 

Toate instituŃiile UE trebuie să se asigure că propunerile pentru Ńinte, obiective şi măsuri sunt 
fezabile şi că, acolo unde este nevoie, sunt însoŃite de instrumentele necesare la nivelul UE. 

Politicile orizontale 

Alături de dezvoltarea durabilă, considerată una din principalele politici orizontale, Uniunea 
Europeană, urmărind să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona, are în 
vedere şi următoarele politici orizontale, pe care le detaliem mai jos: 

� Creştere economică şi ocuparea forŃei de muncă  

Cele doua componente de baza ale acestei politici sunt reprezentate de Strategia Europeana 
pentru Ocupare şi de Agenda Socială.  
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� O mai bună legiferare 

În timp, Uniunea Europeană a elaborat un set complex de măsuri legislative care stau şi în 
prezent la baza dezvoltării economice, protecŃiei mediului şi îmbunătăŃirii standardelor sociale, 
în special ca urmare a realizării pieŃei interne.  

� Evaluarea impactului noilor iniŃiative 

Consiliul European, în întrunirea să din iunie 2001 de la Goteborg şi în întrunirea din 
decembrie 2001 de la Laeken a introdus două importante consideraŃii politice: 

� În primul rând consideră efectele propunerilor politice în dimensiunile lor economice, 
sociale şi de mediu.  

� În al doilea rând doreşte să simplifice şi să îmbunătăŃească reglementările cu privire la 
mediu. 

� Multilingvism  

Uniunea Europeană are 27 de Ńări membre şi 23 de limbi oficiale. În momentul aderării la 
Uniune, fiecare Ńară stipulează ce limbă sau limbi vrea să fie declarate limbi oficiale ale UE. 

� Stop schimbărilor climatice - Energie pentru o lume în schimbare  
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1.2 Fondurile europene disponibile în perioada 2008-2013 

łările membre ale Uniunii Europene şi regiunile au nevoie de asistenŃă pentru a putea depăşi 
deficienŃele structurale cu care se confruntă şi pentru a-şi dezvolta competitivitatea, pentru a 
putea concura cu succes atât pe piaŃa internă cât şi pe cea externă. AsistenŃa de acest tip e cu 
atât mai importantă acum, dată fiind creşterea decalajelor între regiuni,  pe care le antrenează 
extinderea. 

Politica actuală de dezvoltare economică şi socială a UE este pusă în aplicare prin Fondurile 
Structurale şi Fondul de Coeziune şi alte instrumente financiare, cum ar fi Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) - 
fonduri complementare, pentru sprijinirea atingerii obiectivelor generale: convergenŃă, 
competitivitate regională şi ocuparea forŃei de muncă, cooperare teritorială europeană. 

Principiul care stă la baza unei implementări cu succes a acestei politici este parteneriatul 
dintre toŃi actorii implicaŃi: administraŃiile naŃionale, regionale şi locale, societatea civilă, 
mediul de afaceri, unităŃi de cercetare şi dezvoltare etc. 

Astfel, politica de coeziune 
economică şi socială este finanŃată din trei 
fonduri: 

� Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR) 

� Fondul Social European (FSE) 
� Fondul de Coeziune(FC) 

 

Pentru perioada 2007-2013, Romania este 
eligibilă pentru toate cele trei instrumente 

structurale de care dispune Uniunea Europeană pentru implementarea politicii de coeziune. 
Prin urmare, aceste fonduri sunt accesibile şi comunităŃilor urbane din România. 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat prin Regulamentul 
nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, este destinat 
reducerii dezechilibrelor între diferitele regiuni ale UE. FEDR este cel mai important fond 
structural în termeni de resurse, acordând ajutoare financiare zonelor defavorizate, fiind astfel 
un important instrument de corecŃie a dezechilibrelor regionale.  

Principiile alocării acestui fond sunt:  

� concentrarea pe obiective şi regiuni (pentru maximizarea efectelor),  
� parteneriatul între Comisia Europeană, statele membre UE şi autorităŃile locale şi     

regionale (pentru planificarea şi punerea în practică a intervenŃiei structurale),  
� programarea intervenŃiei şi adiŃionalitatea contribuŃiei comunitare (care nu trebuie să se 

substituie celei naŃionale).  
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FEDR îşi propune, ca obiectiv, să contribuie la creşterea coeziunii economice şi sociale şi 
reducerea disparitătilor regionale, prin sprijinirea dezvoltării şi ajustării structurale a 
economiilor regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate în declin industrial şi a regiunilor 
rămase în urmă, renovarea zonelor urbane degradate, relansarea şi integrarea zonelor rurale şi 
a celor dependente de pescuit, precum şi prin stimularea cooperării transfrontaliere, 
transnationale şi interregionale.   

Astfel, FEDR susŃine dezvoltarea economica durabila la nivel regional şi local prin 
mobilizarea capacitatilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum: 
cercetare şi dezvoltare tehnologica, inovare şi antreprenoriat, societatea informationala, IMM-
uri, protecŃia mediului, turism, energie.  

Sub obiectivul ConvergenŃă, acŃiunile finanŃate prin FEDR se vor axa pe sprijinirea 
dezvoltării economice locale şi regionale integrate şi a ocupării, prin mobilizarea capacităŃilor 
interne, prin programele operaŃionale destinate modernizării şi diversificării economiilor 
regionale şi locale şi crearea de locuri de muncă sigure şi durabile. 

AcŃiunile finanŃate de FEDR sub acest obiectiv sunt: 

� Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare, antreprenoriat, inclusiv întărirea 
capacităŃilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi integrarea acestora în Zona Europeană de 
cercetare, inclusiv infrastructură, ajutor pentru CDI în special în domeniul IMM-urilor şi al 
transferului tehnologic; îmbunătăŃirea legăturii între IMM-uri, educaŃia universitară şi centrele 
de cercetare-dezvoltare; dezvoltarea de reŃele de afaceri, a parteneriatelor public-privat, sprijin 
pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM-uri, hrănirea antreprenoriatului şi a inovării. 

� Societatea informaŃională inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicaŃii 
electronice, îmbunătăŃirea accesului şi dezvoltarea serviciilor publice on-line; sprijin pentru 
IMM-uri pentru adoptarea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaŃionale şi 
comunicaŃionale sau pentru exploatarea noilor idei. 

� Dezvoltarea iniŃiativelor locale şi ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi 
locuri de muncă, atunci când asemenea acŃiuni nu sunt acoperite de FSE. 

� Mediu, inclusiv investiŃii legate de furnizarea de apă şi managementul deşeurilor, 
tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul şi lupta împotriva secetei, 
prevenŃia şi controlul integrat al poluării, sprijin pentru concilierea efectelor schimbărilor 
climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate şi a terenurilor părăsite, 
promovarea biodiversităŃii şi protecŃia naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru promovarea 
producŃiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente şi 
adoptarea şi utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluării. 

� Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru 
prevenirea şi lupta cu riscurile naturale şi tehnologice, 

� ActivităŃi turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potenŃial pentru 
dezvoltarea unui turism durabil, protecŃia patrimoniului natural în sprijinul dezvoltării socio-
economice, sprijin pentru îmbunătăŃirea serviciilor turistice prin servicii de înaltă calitate şi 
încurajarea turismului durabil.   

� InvestiŃii în cultură, inclusiv protecŃia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale, 
dezvoltarea infrastructurii culturale în sprijinul dezvoltării socio-economice, turism durabil şi 



 
 

Strategia de dezvoltare economico-socială a Municipiului RădăuŃi 
2008 - 2013 

 
 

 

23 

îmbunătăŃirea atractivităŃii regionale, sprijin pentru îmbunătăŃirea serviciilor culturale prin noi 
servicii de înaltă calitate. 

� InvestiŃii în transport, inclusiv îmbunătăŃirea reŃelelor transeuropene şi a legăturilor cu 
reŃelele TEN-T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la îmbunătăŃirea 
accesului pasagerilor la servicii de calitate, obŃinerea unui transport modal mai balansat, 
promovarea sistemelor intermodale şi reducerea impactului asupra mediului. 

� InvestiŃii în energie, inclusiv îmbunătăŃirea reŃelelor transeuropene care contribuie la 
îmbunătăŃirea securităŃii furnizării, integrarea aspectelor legate de mediu, îmbunătăŃirea 
eficienŃei energetice şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile.  

� InvestiŃii în educaŃie inclusiv training vocaŃional care contribuie la creşterea 
atractivităŃii şi calităŃii  vieŃii. 

� InvestiŃii în infrastructură de sănătate şi socială care vor contribui la dezvoltarea 
regională şi locală şi creşterea calităŃii vieŃii.  

Pentru obiectivul de competitivitate regională şi ocuparea forŃei de muncă, FEDR îsi 
concentreaza interventia având în vedere următoarele trei priorităŃi: 

� inovaŃia şi economia cunoasterii, în special prin crearea şi consolidarea unor economii 
regionale eficiente ale inovatiei şi a unor relatii generalizate între sectoarele privat şi 
public, universitatile şi centrele tehnologice, tinând seama de necesităŃile locale; 

� mediul şi prevenirea riscurilor; 
� accesul la serviciile de transport şi de telecomunicatii de interes economic general 

Regulamentul specific FEDR permite regiunilor eligibile sub obiectivele competitivitate şi 
convergenta să sprijine proiecte integrate de dezvoltare urbană, pe baza unor strategii 
participative concepute pentru a face faŃă multelor probleme de natura economica, sociala sau 
care Ńin de mediul înconjurător şi care afectează mediul urban. Aceasta posibilitate permite 
extinderea metodei de intervenŃie experimentata prin iniŃiativa comunitara URBAN la toate 
acŃiunile finanŃate prin fondurile structurale. Acolo unde autorităŃile naŃionale  prevăd sprijin 
pentru strategiile integrate de dezvoltare urbană într-un anumit program operaŃional, zona de 
eligibilitate se extinde dincolo de priorităŃile stabilite pentru FEDR prin acest regulament. 

AcŃiunile finanŃate din FEDR, sub obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, sunt: 

1. Dezvoltarea activităŃilor economice şi sociale transfrontaliere prin elaborarea de strategii 
comune pentru dezvoltare teritorială durabilă 

2. Dezvoltarea cooperării transnaŃionale, inclusiv cooperare bilaterală între regiunile 
maritime prin finanŃarea reŃelelor şi a acŃiunilor care să conducă la dezvoltarea teritorială 
integrată 

3. Consolidarea eficacităŃii politicii regionale prin promovarea şi cooperarea interregională, 
prin realizarea de activităŃi de conectare în reŃea şi prin schimburi de experienŃă între 
autorităŃile regionale şi locale.  

 

Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al 
Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, este principalul instrument al 
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politicii sociale a Uniunii Europene. 

Fondul Social European îşi propune, ca obiectiv, să contribuie la îndeplinirea priorităŃilor 
ComunităŃii în ceea ce priveşte întărirea coeziunii economice şi sociale, a asigurării unui nivel 
înalt de ocupare şi locuri de muncă mai multe şi mai bune, prin îmbunătăŃirea oportunităŃilor 
de angajare. Acesta va trebui să sprijine politicile naŃionale pentru obŃinerea unei ocupări 
depline a forŃei de muncă, asigurarea calităŃii şi productivitatea muncii şi promovarea 
incluziunii sociale, prin asigurarea accesului la piaŃa muncii a categoriilor dezavantajate şi 
reducerea disparităŃilor regionale şi naŃionale. 

FSE trebuie să asigure realizarea acŃiunilor prevăzute de Strategia europeană de ocupare a 
forŃei de muncă. 

În cadrul obiectivelor ConvergenŃă şi Competitivitate regională şi ocuparea forŃei de 
muncă, FSE va sprijini acŃiuni legate de: 

1. Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor, a întreprinderilor şi antreprenorilor în vederea 
anticipării şi aplicarea unui management al schimbării economice; 

2. ÎmbunătăŃirea accesului la angajare şi incluziune sustenabilă pe piaŃa muncii a 
persoanelor inactive, prevenirea şomajului, în special a celui pe termen lung şi în 
rândul tinerilor, încurajarea îmbătrânirii active şi prelungirea duratei de activitate 

3. Întărirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate în vederea integrării durabile a 
acestora pe piaŃa muncii şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaŃa 
muncii: 

4. Întărirea resurselor umane. 

În cadrul obiectivului ConvergenŃă, FSE va sprijini, de asemenea, măsuri legate de: 

1. Extinderea şi îmbunătăŃirea investiŃiilor în capitalul uman 
2. Întărirea capacităŃii instituŃionale şi eficienŃei administraŃiilor publice şi a serviciilor 

publice la nivel naŃional, regional şi local şi acolo unde este cazul, a partenerilor sociali 
şi a ONG-urilor pentru promovarea bunei guvernări şi a unei mai bune reglementări 

AcŃiunile cu dimensiune urbană finanŃate prin FSE sunt: 

� Întărirea rolului oraşelor ca şi poli de creştere pentru atingerea obiectivelor Lisabona; 
� Creşterea gradului de ocupare şi îmbunatatirea guvernării locale în mediul urban prin 

promovarea rolului pe care îl pot juca municipalităŃile; 
� Reducerea disparităŃilor în interiorul oraşelor şi între diverse grupuri sociale, în special 

prin promovarea antreprenoriatului şi introducerea unor programe de instruire; 
� AcŃiuni în domeniul protecŃiei şi incluziunii sociale, în special în tarile în care sistemul 

locuinŃelor sociale se afla la început (numai în obiectivul „convergenta”). 

Acolo unde statele membre sprijină acŃiuni transnaŃionale şi interregionale ca şi axă prioritară 
specifică într-un program operaŃional, contribuŃia FSE poate creste cu 10% la nivelul acelei 
axe prioritare. 
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Fondul de Coeziune (FC), reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului 
Uniunii Europene, spre deosebire de Fondurile Structurale, nu cofinanteaza programe, ci 
furnizeaza finanŃare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar identificate de la 
inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, în acord cu Statul Membru 
beneficiar, în timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale şi supervizate de un 
Comitet de Monitorizare. Rata maxima de finanŃare prin Fondul de Coeziune este de 85% din 
cheltuiala publica pe proiect. 

Obiectiv: FC este destinat să contribuie la întărirea coeziunii economice şi sociale a 
ComunităŃii, în vederea promovării unei dezvoltări durabile. 

Sfera de aplicare: 

� reŃele transeuropene de transport, în special proiecte prioritare de interes european 
identificate în Decizia nr. 1692/96/EC, 

� proiecte de mediu conform priorităŃilor identificate de politica de protecŃie a mediului 
comunitară şi în planul de acŃiune pentru mediu. FC poate fi de asemenea folosit în 
domenii legate de dezvoltarea durabilă care prezintă în mod evident beneficii pentru 
mediu, respectiv energie regenerabilă iar în domeniul transporturilor sisteme de 
transport intermodale, management rutier şi al traficului aerian şi maritim, transport 
public şi urban curat. 

În afară de aceste fonduri, Romania mai beneficiază şi de instrumentele financiare destinate 
agriculturii, dezvoltarii rurale şi pescuitului. Aceste fonduri nu mai sunt incluse în politica de 
coeziune (ca până în 2007), ci au fost înglobate în politica agricolă şi în politica privind 
pescuitul. Aceste fonduri, deşi nu sunt instrumente structurale, functionează, în general, după 
aceleaşi principii ca şi cele din urmă, fiind cunoscute ca fonduri complementare. 

În ultima perioada, Comisia a dezvoltat noi instrumente pentru a asista Statele Membre şi 
regiunile la îmbunătăŃirea calităŃii proiectelor acestora şi, în acelaşi timp, pentru a creste 
efectul de pârghie pe care resursele financiare ale Comisiei îl au asupra politicii de coeziune. 
Astfel, pentru noile programe, au fost luate iniŃiative specifice pentru promovarea accesului la 
finanŃare al microîntreprinderilor şi a celor de tip start-up prin combinarea asistentei tehnice şi 
granturilor cu instrumente non-grant aşa cum sunt împrumuturile, fondurile de garantare, 
infuzia de capital. Aceste acŃiuni vor fi întreprinse printr-o cooperare îmbunătăŃită între 
Comisie, Banca Europeana de InvestiŃii şi alte IFI: 

JASPERS “Joint Assistance în Supporting Projects în European Regions”, este un 
asemenea instrument de asistenta pentru Statele Membre în pregătirea proiectelor mari 
finanŃate prin FEDR şi FC 

JEREMIE „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”- promovează 
accesul la finanŃare al microîntreprinderilor, IMM-urilor 

JESSICA „Joint European Support for Sustainable Investment în City Areas” – Sprijin 
european comun pentru investiŃii durabile în zonele urbane. Această iniŃiativă este desfăşurată 
de Comisia Europeană şi Banca Europeană de InvestiŃii în colaborare cu Banca de Dezvoltare 
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a Consiliului Europei. În cadrul noilor proceduri, statele membre au posibilitatea de a utiliza o 
parte din fondurile structurale care li se acordă, pentru realizarea unor investiŃii rambursabile 
în proiecte care fac parte dintr-un plan integrat de dezvoltare urbană durabilă. Aceste investiŃii, 
care pot lua forma participării la capital, împrumuturilor şi/sau garanŃiilor, finanŃează 
proiectele prin intermediul fondurilor de dezvoltare urbană şi, dacă este necesar, prin 
intermediul fondurilor de participare. JESSICA nu este o sursă nouă de finanŃare pentru statele 
membre, ci mai degrabă o modalitate nouă de utilizare a fondurilor structurale existente pentru 
sprijinirea proiectelor de dezvoltare urbană. 

De asemenea, alături de acestea, mai sunt disponibile: 

Fondul European de Ajustare la Globalizare 

FEAG este un nou fond european creat pentru a finanŃa sprijinul individual acordat lucrătorilor 
disponibilizaŃi datorită globalizării. Acest fond  a fost lansat de către Uniunea Europeană în 
2007 şi va dispune de 500 milioane de euro anual, sumă completată de contribuŃiile naŃionale 
(50%). 

Beneficiarii acestui fond sunt lucrătorii afectaŃi de concedieri ca urmare a globalizării. Un stat 
membru (în numele lucrătorilor disponibilizaŃi) poate solicita Comisiei Europene finanŃare din 
FEAG atunci când peste 1 000 de lucrători sunt concediaŃi sau, în anumite condiŃii expres 
prevăzute de Regulamentul 1927/2006 privind instituirea FEAG, când este afectat un număr 
mai mic de lucrători. 

FEAG completează sprijinul oferit la nivel local, regional şi naŃional. ContribuŃia FEAG va fi 
acordată pentru finanŃarea unor măsuri active de ocupare care fac parte dintr-un pachet de 
servicii personalizate care au scopul de a reintegra lucrătorii disponibilizaŃi pe piaŃa muncii. 

FEAG va finanŃa următoarele tipuri de operaŃiuni: 

• AsistenŃă la căutarea unui loc de muncă, consiliere în carieră, instruire specifică şi 
reinstruire, care cuprinde şi noile tehnologii informaŃionale şi certificarea experienŃei 
dobândite anterior, asistenŃă la disponibilizare şi promovarea spiritului antreprenorial 
sau ajutor pentru desfăşurarea unei activităŃi independente; 

• Măsuri speciale pentru anumite perioade de timp, cum ar fi indemnizaŃii pentru 
căutarea unui loc de muncă, indemnizaŃii pentru mobilitate sau indemnizaŃii acordate 
persoanelor care participă la activităŃi de instruire şi de educaŃie continuă; 

• Măsuri pentru stimularea, în special a muncitorilor dezavantajaŃi sau în vârstă, pentru a 
rămâne sau pentru a reveni pe piaŃa muncii. 

 

Programul Progress 

Stabilit prin Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
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octombrie 2006, Programul Comunitar pentru ocuparea forŃei de muncă şi solidaritate socială 
PROGRESS susŃine financiar implementarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniile 
ocupării şi al afacerilor sociale, aşa cum au fost stabilite prin Agenda Socială, contribuind 
astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona în aceste domenii. 

Programul PROGRESS este împărŃit în cinci secŃiuni de politici şi are un buget total de 743,25 
milioane euro pentru perioada 2007-2013. 

Comisia a stabilit procentul care va fi alocat fiecărui domeniu de politică, după cum urmează: 

• Ocuparea forŃei de muncă: 23%;  
• ProtecŃie şi incluziune socială : 30%;  
• CondiŃii de muncă : 10%;  
• Antidiscriminare : 23%;  
• Egalitatea de şanse : 12%.  

Programul PROGRESS este deschis celor 27 de state membre UE, Ńărilor din SpaŃiul 
Economic European şi AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb, CroaŃiei, Serbiei, Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei. 

PotenŃialii beneficiari ai Programului PROGRESS sunt: autorităŃile locale, regionale; serviciile 
publice de ocupare a forŃei de muncă şi institutele naŃionale de statistică; organismele 
specializate; universităŃile şi institutele de cercetare; partenerii sociali şi organizaŃiile 
neguvernamentale. 

Programul PROGRESS este în managementul direct al Comisiei Europene, aceasta fiind 
asistată de un Comitet format din reprezentanŃi ai statelor membre. 
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1.3. Documente strategice naŃionale 

Documentele strategice naŃionale reprezentative, în baza cărora sunt alocate fondurile 
europene în România, începând cu 1 ianuarie 2007, sunt Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-
2013 şi Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013. 

Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 

În accepŃiunea politicii de coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a 
investiŃiilor publice pentru dezvoltare, orientat, în principal, asupra priorităŃilor şi obiectivelor 
compatibile cu domeniile de intervenŃie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. 

PND 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 
multianuală, aprobat de Guvern în decembrie 2005 şi elaborat într-un larg parteneriat, care 
orientează dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a 
Uniunii Europene.  

PND 2007-2013 încearcă să reflecte cât mai fidel priorităŃile stringente de dezvoltare ale 
României la nivel naŃional, regional şi local şi propune susŃinerea acestora prin investiŃii 
publice concentrate, alocate pe baza de programe şi proiecte.  

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faŃă de UE. Strategia 
PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât 
şi pe priorităŃile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg, respectiv creşterea 
competitivităŃii, ocuparea deplină şi protecŃia durabilă a mediului.  

Obiectivul global al PND 2007-2013 este reprezentat de „reducerea cât mai rapidă a 
disparităŃilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii 
Europene”, sprijinindu-se pe trei obiective specifice: 

� Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti  
� Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază  
� PerfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton 
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CorespondenŃa priorităŃilor PND cu politicile comunitare este prezentata mai jos: 

  

 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele 
identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităŃi naŃionale 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 

1. Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe  cunoaştere  

Obiectivul strategic general stabilit în cadrul acestei priorităŃi este creşterea productivităŃii 
întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faŃă de productivitatea medie la 
nivelul Uniunii. Se urmăreşte generarea până în anul 2015 a unei creşteri medii a 
productivităŃii de cca. 5,5% anual, permiŃând României să atingă un nivel de aproximativ 
55% din media UE. Realizarea acestui obiectiv este avută în vedere prin următoarele sub-
priorităŃi:  

1.1. Creşterea competitivităŃii prin îmbunătăŃirea accesului pe piaŃă al 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor; 

1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi 
inovării şi accelerarea dezvoltării societăŃii informaŃionale; 

1.3. ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de  

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport  

Obiectivul general al strategiei în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea unei 
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infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiŃii 
privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii, astfel încât 
volumul activităŃii de transport în PIB să crească de la 3,6 miliarde euro (în prezent) la 
minimum 7,0 miliarde euro până în 2015.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, strategia dezvoltării şi modernizării infrastructurii de 
transport se va realiza prin intermediul următoarelor sub-priorităŃi:  

2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a 
reŃelelor de legătură 

2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naŃional şi 
îmbunătăŃirea serviciilor aferente  

2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi  

3. ProtecŃia şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului  

Obiectivul strategic general al acestei priorităŃi din PND îl reprezintă protejarea şi 
îmbunătăŃirea calităŃii mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale ale 
României, conducând astfel la îmbunătăŃirea semnificativă a calităŃii vieŃii prin încurajarea 
dezvoltării durabile. Acest obiectiv va fi realizat prin promovarea sub-priorităŃilor de mai jos:  

3.1. ÎmbunătăŃirea standardelor de viaŃă prin asigurarea serviciilor de utilităŃi publice la 
standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri prin dezvoltarea 
sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzată în localităŃile vizate şi crearea/consolidarea 
companiilor regionale de profil, şi prin dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor (colectare, transport, tratare/eliminare a deşeurilor în localităŃile vizate; închiderea 
depozitelor neconforme). 

3.2. ÎmbunătăŃirea sistemelor sectoriale de management de mediu, cu accent pe: 
dezvoltarea sistemelor specifice de management al apei şi deşeurilor, a celor de 
management al resurselor naturale (conservarea diversităŃii biologice, reconstrucŃia 
ecologică a sistemelor deteriorate, prevenirea şi intervenŃia în cazul riscurilor naturale – în 
special inundaŃii), precum şi pe îmbunătăŃirea infrastructurii de protecŃie a aerului.  

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 
capacităŃii administrative  

Fiind unanim recunoscut faptul că resursele umane reprezintă motorul societăŃii bazate pe 
cunoaştere, obiectivul strategic general al priorităŃii îl constituie dezvoltarea capitalului 
uman şi creşterea competitivităŃii acestuia pe piaŃa muncii, prin asigurarea oportunităŃilor 
egale de învăŃare pe tot parcursul vieŃii şi dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile şi 
inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaŃa muncii a 900.000 
persoane.  

Măsurile şi acŃiunile avute în vedere la această prioritate pot fi grupate în cadrul a patru sub-



 
 

Strategia de dezvoltare economico-socială a Municipiului RădăuŃi 
2008 - 2013 

 
 

 

31 

priorităŃi, după cum urmează:  

4.1. Dezvoltarea capitalului uman;  

4.2. Promovarea ocupării depline; 

4.3. Promovarea incluziunii sociale;  

4.4 Dezvoltarea capacităŃii administrative şi a bunei guvernări. Această sub-
prioritate are scopul de a promova şi susŃine crearea la nivel central şi local a unei administraŃii 
publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. 
De asemenea, vor fi vizate cu prioritate alte două segmente importante în procesul de întărire a 
capacităŃii administrative: justiŃia şi ordinea şi siguranŃa publică.  

5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităŃii în sectorul agricol  

Obiectivul strategic general al acestei priorităŃi vizează dezvoltarea unei agriculturi 
competitive bazată pe cunoaştere şi iniŃiativă privată, capabilă de o evoluŃie uniformă pe 
termen lung care să asigure un standard de viaŃă decent şi premisele realizării coeziunii 
economice şi sociale la nivel naŃional, regional şi local, precum şi protejarea patrimoniului 
natural cultural şi istoric al zonelor rurale din România.  

 Sub-priorităŃile identificate în vederea realizării obiectivului definit sunt următoarele:  

5.1. Creşterea competitivităŃii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea 
ofertei la cerinŃele pieŃei; 

5.2..Creşterea standardelor de viaŃă în zonele rurale prin diversificarea 
activităŃilor rurale; 

5.3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataŃiilor forestiere; 

5.4. Promovarea iniŃiativelor de tip „LEADER; 

5.5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii; 

6. Diminuarea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile Ńării  

Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab 
dezvoltate, în vederea diminuării disparităŃilor de dezvoltare interregionale şi intraregionale.  

OperaŃionalizarea priorităŃii PND privind dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor Ńării se va 
realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiŃiilor publice în 
infrastructura locală, politici active de stimulare a activităŃilor de afaceri şi sprijinirea 
valorificării resurselor locale, pe următoarele sub-priorităŃi:  

6.1. ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi locale: creşterea 
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competitivităŃii regiunilor ca locaŃii pentru afaceri prin îmbunătăŃirea infrastructurii de 
transport, a infrastructurii de sănătate, servicii sociale şi educaŃie, precum şi a infrastructurii de 
siguranŃă publică pentru situaŃii de urgenŃă, dezastre naturale şi tehnologice.  

6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local: dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri şi sprijinirea activităŃilor locale de afaceri cu caracter inovativ, favorizând şi crearea 
unor necesare conexiuni între activităŃile productive şi cele de cercetare-dezvoltare-inovare.  

6.3. Dezvoltarea turismului regional şi local: creşterea gradului de atractivitate 
turistică a regiunilor prin crearea unei infrastructuri adecvate şi îmbunătăŃirea serviciilor 
specifice, dezvoltarea de forme alternative de turism, protecŃia şi promovarea patrimoniului 
natural şi cultural la nivel local şi regional.  

6.4. Dezvoltare urbană durabilă: regenerarea zonelor urbane afectate de 
restructurarea industrială sau care se confruntă cu grave probleme socio-economice, precum şi 
consolidarea reŃelei de centre urbane cu potenŃial de dezvoltare pentru a le permite să 
acŃioneze ca motoare ale creşterii economice regionale.  

6.5. Cooperarea teritorială europeană. Această sub-prioritate se încadrează în noul 
Obiectiv de intervenŃie din cadrul Politicii de Coeziune pentru perioada 2007-2013, 
„Cooperare teritorială europeană”, dedicat integrării armonioase şi echilibrate a întregului 
teritoriu al UE, prin sprijinirea cooperării între diferitele sale entităŃi teritoriale la nivel 
transfrontalier, transnaŃional şi interregional, în probleme de importanŃă comunitară. Sub-
prioritatea va fi realizată prin promovarea de acŃiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, 
transnaŃionale şi interregionale, în vederea integrării socio-economice a zonelor de graniŃă şi 
creşterii atractivităŃii şi accesibilităŃii regiunilor României în cadrul teritoriului european.  

Prioritatea 6 de dezvoltare regională este complementară celorlalte priorităŃi ale Planului 
NaŃional de Dezvoltare, atât prin domeniile de intervenŃie, cât şi prin abordarea strict 
teritorial–regională, abordare care urmăreşte atenuarea posibilelor efecte teritoriale ale 
celorlalte priorităŃi PND, a căror implementare ar putea conduce la adâncirea disparităŃilor de 
dezvoltare între regiuni.  

Prioritatea va contribui la realizarea obiectivului global al PND, respectiv diminuarea 
disparităŃilor de dezvoltare între România şi media Statelor Membre ale UE. Acest deziderat se 
va realiza prin implementarea unor proiecte care răspund nevoilor şi oportunităŃilor fiecărei 
regiuni, iar în cadrul acestora, diferitelor zone. 

Această prioritate decurge din problemele-cheie identificate în analiza socio-economică a 
PND:  

� Creşterea disparităŃilor de dezvoltare între Regiunea Bucureşti-Ilfov şi celelalte Regiuni  
� Dezvoltarea neechilibrată între Estul şi Vestul Ńării, respectiv între Regiunile Nord-Est, 

Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Regiunile Vest, Nord-Vest, Centru  
� Subdezvoltarea cronică este concentrată în Regiunea Nord-Est, la graniŃa cu Moldova şi 

în Regiunea Sud, de-a lungul Dunării  
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� ExistenŃa unor importante disparităŃi intraregionale care reflectă structura mozaicală a 
dezvoltării economice: în interiorul Regiunilor coexistă zone subdezvoltate cu zone 
relativ dezvoltate  

� Declinul masiv al oraşelor mici şi mijlocii, îndeosebi al oraşelor mono industriale, 
generat de restructurarea industrială  

� Grad scăzut de atractivitate a majorităŃii Regiunilor  
� Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari şi diminuarea rolului lor 

în dezvoltarea arealelor adiacente  
� ExperienŃă insuficientă în managementul programelor de dezvoltare regională/ 

locală 

şi urmăreşte să rezolve următoarele probleme: 

• Grad scăzut de atractivitate a regiunilor - infrastructură regională precară de 
transport, de sănătate şi educaŃională: 

• Dezvoltarea redusă a mediului de afaceri regional şi local 
• Slaba valorificare a potenŃialului turistic regional şi local 
• Declinul socio-economic a numeroase centre urbane  
• ExperienŃă insuficientă în managementul programelor de dezvoltare 

regională/locală  
• Slaba dezvoltare şi integrare a zonelor de graniŃă  

Caracteristic pentru reŃeaua urbană în România sunt numeroasele oraşe mici şi mijlocii (90% 
din total oraşe), cu funcŃii urbane insuficient conturate şi infrastructură deficitară. 
Restructurarea industrială după 1990 a afectat iniŃial centrele urbane mono-structurale care şi-
au pierdut sau sunt pe punctul de a-şi pierde funcŃiile urbane, iar ulterior au fost afectate şi 
marile oraşe industrializate. 

În România, populaŃia urbana la nivelul anului 2003 reprezenta 53,4% din populaŃia Ńării, ceea 
ce plasează România în rândul Ńărilor cele mai slab urbanizate din Europa. Majoritatea oraşelor 
cu peste 100.000 de locuitori, care ar fi trebuit să se comporte ca piloni de bază ai reŃelei 
naŃionale de localităŃi, au înregistrat scăderi semnificative de populaŃie. Acest declin 
demografic a determinat diminuarea rolului şi funcŃiilor pe care aceste oraşe trebuiau să le 
joace în teritoriu şi, implicit a afectat potenŃialul de creştere economică al zonei sale de 
influenŃă. 

Deşi România are o reŃea urbană densă, multe centre urbane având potenŃial de creştere ce ar 
putea contribui la o dezvoltare regională echilibrată, se constată o slabă integrare a sistemelor 
economice la nivel regional. Legăturile economice dintre centrele urbane şi zonele limitrofe 
sunt slabe, din cauza faptului că, istoric, modul lor de dezvoltare a fost gândit independent 
unul de altul. 

De asemenea, sunt conexiuni puŃine şi limitate şi între centrele urbane ale aceleiaşi regiuni. Ca 
urmare, chiar şi în prezent, există puŃin din ceea ce ar trebui să însemne o piaŃă regională a 
muncii, ceea ce explică parŃial de ce un şoc pe piaŃa muncii într-un oraş mare industrial a 
determinat fie migraŃia spre zonele rurale sau direct spre Bucureşti, fie în afara Ńării. Sunt 
semne tot mai evidente de subdezvoltare structurală a multor centre urbane situate în diverse 
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părŃi ale Ńării. Multe oraşe înregistrează pierderi de populaŃie activă. Ceea ce este şi mai grav 
este faptul că se înregistrează o tendinŃă de emigrare a populaŃiei educate. 

Declinul economic al oraşelor şi deteriorarea continuă a calităŃii vieŃii din mediul urban a 
generat un fenomen tot mai intens de migrare a populaŃiei urbane spre mediul rural. Pe 
categorii de oraşe, după mărimea populaŃiei, există discrepanŃe între oraşele mari, mijlocii şi 
mici, acestea din urmă fiind cel mai grav afectate, înregistrându-se o tendinŃă de diminuare a 
funcŃiilor urbane şi chiar de ruralizare. 

Calitatea vieŃii în mediul urban este marcată de dotări infrastructurale şi servicii urbane 
deficitare, atât cantitativ cât şi calitativ. Diferitele dotări infrastructurale existente în multe 
dintre centrele urbane sunt uzate, întrucât cheltuielile publice, mult diminuate după 1990, nu 
au mai permis investiŃii în înlocuirea şi modernizarea lor. În afara disparităŃilor de dotări 
infrastructurale între oraşe după categorii de mărime a populaŃiei, există disparităŃi în interiorul 
marilor oraşe, generate de gradul ridicat de atractivitate al unor zone ale acestor oraşe, faŃă de 
alte zone, nu neapărat periferice.  

Cu toată situaŃia precară din punct de vedere infrastructural a numeroase oraşe ale reŃelei 
urbane a României, ele au totuşi potenŃial de dezvoltare economică, iar unele chiar de 
polarizare a dezvoltării la nivel regional, atât datorită faptului că pot îndeplini o multitudine de 
funcŃii urbane - îndeosebi prin potenŃialul pe care îl au de a dezvolta sectorul serviciilor şi de a 
beneficia de dinamica apariŃiei IMM-urilor - cât şi faptului că au funcŃii de nod de transport 
sau poartă de acces. Acest potenŃial poate fi valorificat pentru ca oraşele să redevină atractive 
pentru mediul de afaceri şi populaŃie.  

Ultimele evoluŃii indică un interes mare al investitorilor pentru utilizarea fostelor platforme şi 
zone industriale urbane pentru noi tipuri de activităŃi. Reabilitarea siturilor industriale 
dezafectate şi oferirea de spaŃii pentru noi activităŃi economice şi sociale poate sprijini 
diversificarea activităŃilor economice ale oraşelor şi contribui la creşterea rolului lor economic 
în teritoriu.  

În contextul situaŃiei existente, al potenŃialului de  creştere al centrelor urbane şi al obiectivelor 
de dezvoltare stabilite la nivelul comunitar, în România este necesară sprijinirea centrelor 
urbane pentru a le permite să acŃioneze ca motoare ale creşterii economice şi contribui la 
dezvoltarea teritorială echilibrată a Ńării.  

Astfel, sub-prioritatea 4. Dezvoltarea urbană durabilă, (esenŃială, de altfel, în stabilirea şi 
definirea direcŃiilor de dezvoltare durabilă a municipiului Radauti), corespunde obiectivului 
specific referitor la creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, stabilit pe baza 
necesităŃii identificate privind sprijinirea centrelor urbane, pentru a le permite să acŃioneze ca 
motoare ale creşterii economice şi a contribui la dezvoltarea teritorială echilibrată a Ńării.  

Adresându-se exclusiv mediului urban, acŃiunile privind infrastructura urbană (străzi 
orăşeneşti, transport urban şi situri dezafectate) prevăzute a fi sprijinite în cadrul acestei sub-
priorităŃi, sunt complementare celor realizate prin celelalte sub-priorităŃi, şi anume 
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi locale”, care prevede măsuri referitoare la 
îmbunătăŃirea reŃelei de drumuri judeŃene şi sub-prioritatea „Consolidarea mediului de afaceri 
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regional şi local”, care prevede măsuri de reabilitare şi pregătire pentru alte utilizări 
economice/industriale, a siturilor industriale mari, situate în afara perimetrului oraşelor, 
precum şi celor realizate prin Prioritatea 2 a PND ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport” şi Prioritatea 3 a PND „Protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului” (proiecte 
integrate de management al apei şi deşeurilor).  

Această sub-prioritate se va axa pe sprijinirea unor abordări urbane comprehensive având ca 
scop creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane în dezvoltarea Regiunilor. Vor fi 
sprijinite oraşele cu potenŃial de creştere economică, având ca scop întărirea rolului lor de 
centre urbane regionale/locale ce pot iradia dezvoltare în zonele adiacente, ceea ce se va 
reflecta pe termen lung într-o dezvoltare teritorială echilibrată şi o sporire a coeziunii 
economice şi sociale a teritoriului Ńării.  

În privinŃa acŃiunilor indicative, concretizarea acestei sub-priorităŃi se va baza pe o dublă 
abordare: pe de-o parte, vor fi sprijinite acŃiuni integrate de regenerare şi revitalizare a 
arealelor urbane cu probleme şi a arealelor dezafectate, iar pe de altă parte, acŃiuni distincte de 
dezvoltare şi reabilitare a infrastructurii publice urbane şi de utilităŃi, a transportului şi 
serviciilor publice urbane.  

Sprijinirea acŃiunilor integrate de dezvoltare a comunităŃilor urmăreşte regenerarea oraşelor 
sau a unor areale ale acestora, prin investiŃii concentrate în acele zone cu probleme economice 
şi sociale care le fac neatractive pentru investitori şi care necesită: renovarea clădirilor 
abandonate, reabilitarea patrimoniului istoric, cultural şi industrial, reabilitarea şi recuperarea 
terenurilor abandonate, refacerea infrastructurii publice urbane, etc.  

Aceste tipuri de acŃiuni vor fi completate cu cele de extindere a zonelor de recreere şi a 
facilitaŃilor sportive, îmbunătăŃire a infrastructurii sociale, sprijinire a iniŃiativelor de afaceri 
(business start-up), combatere a şomajului etc.  

Implementarea acestor tipuri de proiecte va duce la regenerarea economică, creşterea gradului 
de ocupare, combaterea excluziunii sociale şi îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în arealele urbane în 
care se vor realiza astfel de proiecte integrate. 

În ceea ce priveşte programarea financiară a Planului NaŃional de Dezvoltare, Strategia 
PND, axată pe priorităŃile şi obiectivele compatibile cu domeniile de intervenŃie a Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, va fi finanŃată din surse multiple. Aşa cum s-a menŃionat anterior, 
PND 2007-2013 reprezintă un instrument de prioritizare a investiŃiilor publice pentru 
dezvoltare, asigurând fundamentarea generală a direcŃiilor de alocare a fondurilor publice 
pentru investiŃii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse 
interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (instrumentele structurale ale UE, 
fondurile UE de tip structural pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe, 
etc.).  

 

Trebuie subliniat rolul PND de orientare şi coordonare a marilor programe de investiŃii pentru 
dezvoltare. InvestiŃiile ce vor fi efectuate în baza prevederilor PND nu vor fi, însă, gestionate 
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în mod direct prin intermediul PND, ci conform regulilor specifice diverselor surse de 
finanŃare a acestor investiŃii. Mecanismele de implementare a PND sunt, prin urmare, o sumă a 
acestor reguli de implementare a documentelor de programare pentru fondurile europene, a 
programelor naŃionale şi locale de investiŃii bugetare, a finanŃărilor rambursabile acordate de 
instituŃiile financiare internaŃionale etc.  

Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013 

Cadrului Strategic National de Referintã(CSNR) este documentul strategic de referinŃă 
pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România. Acest tip de document 
este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind Politica de 
Coeziune.  

Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice, de 
coeziune socialã şi regionale ale României, precum şi de a stabili legãturile potrivite şi corecte 
cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care stã la baza 
elaborãrii politicilor de dezvoltare economicã şi de crearea a noi locuri de muncã. 

Astfel, în România, CSNR face legătura între priorităŃile naŃionale de dezvoltare, stabilite 
în Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 şi priorităŃile la nivel european - Orientările 
Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare 
Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008. 

Deşi CSNR preia şi sintetizează elementele principale incluse în Analiza şi Strategia PND, 
acestea sunt reorganizate în funcŃie de cele 3 PriorităŃi şi cele 11 DirecŃii de acŃiune 
(Guidelines) din Orientările Strategice Comunitare, reflectând astfel încadrarea CSNR în 
principiile europene ale Politicii de Coeziune. 

În ceea ce priveşte legătura dintre CSNR şi Programele OperaŃionale (PO), CSNR reprezintă 
strategia globală de utilizare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, iar diversele PO 
reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi ale CSNR. 

Urmărind crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere, CSNR 2007-2013 
îşi propune, ca obiectiv general, reducerea disparităŃilor de dezvoltare economică şi socială 
dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri 
suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015 

Obiectivul general al CSNR se sprijină pe următoarele priorităŃi, ce au fost formulate ca 
răspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale şi în vederea creării 
oportunităŃilor pe care România şi le doreşte: 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene (investiŃii în infrastructura de 
transport şi infrastructura de mediu. Programul OperaŃional prin care se finaŃează investiŃiile în 
infrastructura de transport este Programul OperaŃional Sectorial Transport - se finaŃează 
investiŃii în reŃele rutiere şi feroviare, infrastructura aeroportuară, navigaŃia pe Dunăre. 
InvestiŃiile în ifrastructura de mediu sunt finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial 
Mediu).  
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2. Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti (Programul OperaŃional 
corespunzător acestei priorităŃi este Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii 
Economice). 

3. Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România (Programul 
OperaŃional prin care se va finanŃa aceasta prioritate este Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane).  

4. Consolidarea unei capacităŃi administrative eficiente (InvestiŃiile corespunzătoare acestei 
priorităŃi sunt finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea CapacităŃii 
Administrative). 

5. Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, inversarea 
tendinŃei de accentuare a disparităŃilor de dezvoltare prin sprijinirea şi promovarea unei 
dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. AcŃiunile vor sprijini dezvoltarea 
regiunilor prin crearea condiŃiilor necesare stimulării creşterii economice a regiunilor mai 
puŃin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor rurale şi urbane. InvestiŃiile se vor concentra 
pe consolidarea infrastructurii şi stabilirea legăturilor locale cu reŃelele naŃionale, europene şi 
inter-continentale care conectează România la pieŃele internaŃionale. AcŃiunile vor viza 
coridoarele şi polii de dezvoltare existenŃi sau emergenŃi şi vor crea condiŃiile necesare 
dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu reŃelele regionale, naŃionale şi trans-europene. 
Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local şi regional şi la 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural în vederea sprijinirii turismului şi dezvoltării 
mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung 
stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spaŃială şi integrare în structurile spaŃiale 
europene 2007–2025.  

Această prioritate va fi finanŃată atât prin Programul OperaŃional Regional, cât şi prin 
intermediul a opt Programe OperaŃionale de Cooperare Transfrontalieră. 

Astfel, CSNR se implementează prin Programele OperaŃionale din cadrul Obiectivelor 
“ConvergenŃă” şi “Cooperare Teritorială Europeană”.  

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, Comisia Europeană alocă României în perioada 
2007-2013 o sumă totală de cca. 19,67 mld Euro, din care 19,21 mld Euro pentru Obiectivul 
„ConvergenŃă” şi 0,46 mld Euro pentru Obiectivul „Cooperare teritorială europeană”. 
Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „ConvergenŃă” necesită o cofinanŃare naŃională 
estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (73% din totalul cofinanŃării), cât 
şi din surse private (27%).  

Programele OperaŃionale 

În ceea ce priveşte Politica de Coeziune,  Programele OperaŃionale (PO) sunt instrumentele 
de management prin care se realizează obiectivele Cadrului Strategic NaŃional de ReferinŃă 
2007-2013, prin intermediul unor intervenŃii specifice. 

Astfel, Programele Operationale (PO) sunt documentele ce identifică, pentru fiecare obiectiv 
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strategic din CSNR, axele prioritare şi domeniile de intervenŃie, furnizând detalii despre 
finanŃarea naŃională publică şi privată şi co-finanŃarea de la Uniunea Europeană. 

Fiecare Program Operational este completat de un Program Complement, documente ce nu 
sunt supuse aprobarii Comisiei Europene, dar care cuprind detalii practice privind proiectele şi 
cheltuielile eligibile, potenŃialii beneficiari, modurile de decontare, rolul autoritatiloretc. 

Fiecare PO este împărŃit în mai multe Axe Prioritare (ilustrând obiectivele Programului 
OperaŃional respectiv), fiecare axă având unul sau mai multe Domenii majore de intervenŃie, 
care la rândul lor pot cuprinde una sau mai multe operaŃiuni ce urmează a beneficia de 
finanŃare din fondurile structurale. 

CSNR se implementează prin Programele OperaŃionale, elaborate prin obiectivele 
“ConvergenŃă” şi “Cooperare Teritorială Europeană”. În perioada 2007-2013,  toate regiunile 
de dezvoltare ale României sunt eligibile pentru Programele OperaŃionale sub obiectivele 
ConvergenŃă şi Cooperare Teritorială. În perioada 2007-2013 România va primi 19,667 
miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Aproximativ 98% din 
aceasta suma va fi alocată pentru şapte Programe OperaŃionale în cadrul obiectivului 
“ConvergenŃă” (diminuarea disparităŃilor de dezvoltare economică şi socială între regiunile 
UE).  

Cele 2% rămase vor fi alocate pentru şase Programe OperaŃionale sub obiectivul “Cooperare 
teritorială europeană” cu Ńările învecinate. 

O scurtă prezentare a programelor operaŃionale este utilă în completarea contextului general al 
dezvoltării comunităŃilor locale din România, deoarece reprezintă o sursă principală de 
finanŃare a necesităŃilor de dezvoltare identificate la nivel local. LocalităŃile urbane, ca orice 
alt actor al mediului socio-economic, se regăsesc într-o competiŃie care poate deveni acerbă 
pentru atragerea de resurse umane, financiare, investitori sau alte tipuri de resurse. Tocmai 
de aceea, toate localităŃile României trebuie să aibă o strategie locală de dezvoltare, iar 
bunele practici europene pot oricând fi invocate. 

În funcŃie de obiectivele şi acŃiunile finanŃate prin aceste programe operaŃionale, autorităŃile 
publice locale din municipiul Radauti îşi pot orienta eforturile pentru realizarea de proiecte de 
dezvoltare, în interesul cetăŃenilor şi a comunităŃii pe care o reprezintă, care să contribuire la 
dezvoltarea economică şi socială durabilă a localităŃii. 

Programe OperaŃionale sub obiectivul "convergenŃă": 

Program 
OperaŃional (PO) 

Procent sume 
alocate din 
bugetul total 

Autoritatea de Management a 
Programului Operational (PO) 

Fond 

1. PO Regional 
(POR) 

19% Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice şi Locuintelor 

FEDR 

2. PO Creşterea 
CompetitivităŃii 

13% Ministerul Economiei şi Finantelor FEDR 
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Economice 

3. PO Mediu 23% Ministerul Mediului şi Dezvoltarii 
Durabile 

FEDR+FC 

4. PO Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

18% Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalitatii de Sanse  

FSE 

5. PO Transport 23% Ministerul Transporturilor FEDR+FC 

6. PO Dezvoltarea 
CapacităŃii 
Administrative   

1% Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative 

FSE 

7. PO AsistenŃă 
Tehnică 

1% Ministerul Economiei şi Finantelor FEDR 

 

Programe OperaŃionale sub obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană": 

 

Program 
Operational (PO) 

Procent sume 
alocate din 
bugetul total 

Autoritatea de Management a 
Programului Operational (PO) 

Fond 

8-13. PO Cooperare 
Teritorială 

2% Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice şi Locuintelor 

 

 

 Programul OperaŃional Regional 2007-2013 

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de  
Dezvoltare ale României, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltării regionale, modificată 
prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la 
stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităŃilor teritoriale. 

Programul OperaŃional Regional este finanŃat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi 
bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanŃat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. ContribuŃia 
financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naŃionale (publice şi 
private). 

POR implementează elemente importante ale Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Regională a 
Planului NaŃional de Dezvoltare (PND), contribuind, împreună cu celelalte Programe 
OperaŃionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei NaŃionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi al Cadrului NaŃional Strategic de ReferinŃă, şi anume diminuarea 
disparităŃilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. 

Principalele caracteristici ale POR, care îl individualizează de celelalte Programe 
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OperaŃionale, sunt: 

� Are o dimensiune locală evidentă, în abordarea problemelor socio-economice din punct 
de vedere local şi  valorificarea resurselor şi oportunităŃilor locale; 

� Dă prioritate regiunilor relativ rămase în urmă şi mai puŃin dezvoltate, pentru a le 
asigura un set minim de precondiŃii de creştere, neavând, în sine, un scop redistributiv; 

� Domeniile de intervenŃie ale POR sunt complementare domeniilor de intervenŃie ale 
celorlalte Programe OperaŃionale, şi se aşteaptă să opereze în sinergie cu acestea; 

� Promovează o abordare de jos în sus a dezvoltării economice; 
� Ia în considerare gradul scăzut al capacităŃii de planificare şi programare din Ńară şi 

prevede, în linii mari, axe prioritare tematice  la nivel naŃional. 

Strategia POR reflectă politica României de dezvoltare regională - care a stat la baza elaborării 
Legii  privind dezvoltarea regională în România (Legea nr. 315/2004) - şi procesul de 
descentralizare reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195/ 2006. De 
asemenea, această Strategie ia în considerare Orientările Strategice şi politica de coeziune a 
Uniunii Europene pentru perioada 2007–2013, precum şi Strategia Lisabona care pune un 
accent deosebit pe sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării. 

Strategia POR este în concordanŃă cu obiectivele PND şi ale Cadrului Strategic NaŃional de 
ReferinŃă 2007-2013(CSNR), contribuind la atingerea obiectivului global şi a obiectivelor 
specifice ale CSNR, privind diminuarea disparităŃilor de dezvoltare dintre România şi celelalte 
state membre ale UE. 

Programul OperaŃional Regional vizează toate cele patru domenii prioritare ale CSNR şi  
contribuie la soluŃionarea majorităŃii problemelor de dezvoltare identificate de Strategia 
NaŃională de Dezvoltare Regională.  

Obiectivul strategic al POR constă în  sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, 
echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor 
specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea condiŃiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile României, în special cele 
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a le  locui,  vizita,  investi şi  munci.    

Obiectivul strategic al Programului OperaŃional Regional se va realiza printr-o alocare 
diferenŃiată pe regiuni a fondurilor, în funcŃie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o 
strânsă corelare cu acŃiunile realizate în cadrul celorlalte Programe OperaŃionale Sectoriale.  

În concordanŃă cu Strategia de Dezvoltare Regională a CSNR, Programul OperaŃional 
Regional acordă prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puŃin dezvoltate din cadrul 
regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenŃie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării 
durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a 
teritoriului României. 

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia se articulează în jurul 
următoarelor obiective specifice: 
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� Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare 
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor; 

� ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii în regiuni şi în special a acesibilităŃii centrelor 
urbane şi a legăturilor lor cu arealele înconjurătoare; 

� Creşterea calităŃii infrastructurii sociale a regiunilor; 
� Creşterea competitivităŃii regiunilor ca locaŃii pentru afaceri;  
� Creşterea contribuŃiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.  

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor Ńării se va realiza printr-o abordare integrată, 
bazată pe o combinare a investiŃiilor publice în infrastructura locală, politici active de 
stimulare a activităŃilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele 
axe prioritare şi domenii majore de intervenŃie: 

AXE PRIORITARE TEMATICE 
Axa prioritară 1.  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenŃiali poli de creştere 
 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană  

Axa prioritară 2. ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport 
     2.1  Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 
construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură 

Axa prioritară 3. ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale 
3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
3.3 ImbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii 

de urgenŃă 
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

Axa prioritară 4. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanŃă regională şi 

locală 
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi nutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi 

     4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 

Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
      5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea 

infrastructurilor conexe 
      5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea 

durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic şi pentru creşterea calităŃii 
serviciilor turistice 

 
 5.3  Promovarea potenŃialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea 

atractivităŃii României ca destinaŃie turistică 

 

Axa prioritară 6.  AsistenŃă tehnică  
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       6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului  OperaŃional 
Regional 

 6.2 Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare privind POR  
 

Axele prioritare propuse şi domeniile de intervenŃie incluse în POR sunt în concordanŃă cu 
obiectivele Strategiei Lisabona, ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene şi cu Orientările 
Strategice Comunitare. Totodată, Programul este în concordanŃă cu principiile obiectivului 
ConvergenŃei al Fondurilor Structurale.  

Cea mai importantă dintre axele prioritare ale POR pentru autorităŃile publice locale din 
mediul urban o constituie Axa prioritară 1.  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
potenŃiali poli de creştere. O descriere a acestei axe prioritare devine utilă pentru municipiul 
Radauti şi pentru factorii de decizie locală din Radauti, în identificarea proiectelor de 
dezvoltare ce pot fi finanŃate în cadrul domeniului major de intervenŃie al acestei axe. 

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Această axă prioritară are ca scop creşterea calităŃii vieŃii şi crearea de noi locuri de muncă, 
prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  

Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a Ńării şi pentru a evita creşterea 
disparităŃilor interne, investiŃiile vor fi concentrate în acele oraşe care acŃionează ca poli 
regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând 
prioritate polilor de creştere localizaŃi în regiunile şi judeŃele cu un nivel de dezvoltare mai 
scăzut în termeni de PIB şi şomaj. 

Concentrarea populaŃiei, a activităŃilor economice şi culturale în oraşe şi rolul acestora ca 
noduri de transport justifică concentrarea investiŃiilor în regenerarea fizică, îmbunătăŃirea 
mediului antreprenorial, a calităŃii mediului şi a serviciilor sociale în zonele urbane.  

De aceea, este esenŃială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcŃiile 
urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele 
înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de 
dezvoltare al unei regiuni este direct influenŃat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin 
multitudinea de funcŃii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acŃionând ca 
poli de creştere. 

În cadrul acestui domeniu major de intervenŃie sunt prevăzute trei sub-domenii, în funcŃie de 
tipul beneficiarilor de finanŃare nerambursabilă, respectiv: 

� poli de creştere, reprezentaŃi de şapte mari centre urbane (Iaşi, ConstanŃa, Ploieşti, 
Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenŃă ale acestora,  
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� poli de dezvoltare urbană, reprezentaŃi de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, 
Brăila, GalaŃi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, 
Târgu Mureş. 

Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost desemnaŃi prin HG nr.998/2008 pentru 
desemnarea polilor naŃionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiŃii din 
programele cu finanŃare comunitară şi naŃională3, cu modificările şi completările ulterioare. 

� centre urbane, reprezentaŃi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele 
decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană. (În cadrul acestui sub-domeniu se 
înscrie şi municipiul Radauti). 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenŃie îl reprezintă – conform Programului 
OperaŃional Regional - creşterea calităŃii vieŃii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin 
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. 

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele 
urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care 
există relaŃii de interdependenŃă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente. Din 
acest motiv, prin Programul OperaŃional Regional s-a prevăzut că, în cadrul acestei axe 
prioritare, vor fi finanŃate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, 
având ca scop regenerarea arealelor urbane  (”zone de acŃiune urbană”), clar delimitate spaŃial 
în cadrul oraşelor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra 
dezvoltării de ansamblu a municipiului, cât şi a zonei înconjurătoare.  

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane 
degradate, de dezvoltare a activităŃilor antreprenoriale pentru ocuparea forŃei de muncă, 
precum şi acŃiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale. În 
acest context, planurile integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor contribui la atingerea 
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin 
aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în 
concordanŃă cu obiectivele Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului 
NaŃional Strategic de ReferinŃă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala 
perioadă de programare 2007-2013. 

Astfel, în cadrul acestei Axe prioritare se vor finanŃa, pe baza unor planuri integrate de 
dezvoltare, proiecte promovate de poli de creştere - alcătuiŃi dintr-un mare centru urban şi 
zona să de influenŃă (areal de antrenare), poli de dezvoltare urbană – reprezentaŃi de 13 
oraşe/municipii, şi centre urbane - reprezentate de oraşe/municipii cu peste 10.000 locuitori, 
altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.  

În cazul oraşelor/municipiilor - centre urbane, cum este şi cazul municipiului Radauti, 
planul integrat de dezvoltare urbană este un document de planificare a dezvoltării de mică 
anvergură, limitat la zona de acŃiune urbană identificată. 

                                                           
3 Publicată în M.Of.nr.641/08.09.2008 
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Zona de acŃiune urbană reprezintă un teritoriu / areal clar delimitat în cadrul unui 
oraş/municipiu, de regulă contiguu / fără enclave, identificat pe baza unor criterii bine 
stabilite şi fundamentat de analiza efectuată în Planul integrat, areal unde sunt concentrate 
anumite probleme care - în vederea soluŃionării - necesită o abordare integrată. În această zonă 
se vor concentra proiectele propuse în vederea rezolvării problemelor identificate, proiecte 
pentru care se solicită finanŃare în cadrul Axei prioritare 1 a POR. Nu este obligatoriu ca 
această zonă să corespundă unui cartier / mai multor cartiere ale municipiului/municipiului, iar 
în cazuri bine justificate poate coincide cu teritoriul administrativ al 
municipiului/municipiului.  

FinanŃarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se va asigura în 
totalitate din axa prioritară 1 a POR, planurile respective urmând a fi selectate pe baze 
competitive, în funcŃie de calitatea acestora şi a maturităŃii proiectelor prin care se vor 
implementa aceste planuri.  

Oraşele/municipiile – centre urbane pot depune cereri de finanŃare pentru proiecte individuale 
şi în cadrul altor Axe prioritare ale Programului OperaŃional Regional, cu excepŃia acelor 
proiecte care sunt incluse în Planul integrat pentru dezvoltare urbană, pentru care se 
poate solicita finanŃare doar în cadrul Axei prioritare 1. 

De asemenea, Programele OperaŃionale aflate sub obiectivul „Cooperare Teritorială 
Europeană”, în măsura relevanŃei, pot fi utilizate pentru pregătirea parteneriatelor şi 
proiectelor pentru a consolida rolul transfrontalier şi transnaŃional al acestor oraşe/municipii. 

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbană ce vor fi finanŃate 
prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenŃie 1.1 al POR trebuie să se 
încadreze în următoarele categorii de operaŃiuni şi activităŃi eligibile:  

a) reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban:  

- infrastructura publică urbană 
- transport şi mobilitatea populaŃiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naŃional şi local, din mediul 

urban 

b) dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale. 

Planul integrat trebuie să cuprindă minim două proiecte din categorii diferite de 
operaŃiuni [lit.a), b) şi c) de mai sus], dintre care unul trebuie să privească obligatoriu 
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban (respectiv lit.a) de mai sus). 

Alocarea financiară orientativă pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 este de 
4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naŃionale. Din totalul 
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fondurilor alocate pentru Programul OperaŃional Regional, alocarea financiară pentru axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” este de 
1.391,171 milioane euro, din care 1.117,806 milioane Euro din FEDR şi 273,365 milioane 
euro co-finanŃare naŃională. 

Alocarea financiară orientativă pentru Axa prioritară 1, pentru perioada 2007-2013, este 
repartizată pe regiuni de dezvoltare astfel (mil. euro)4: 

Regiunea de 
dezvoltare 

Nord 
Est 

Sud 
Est 

Sud Sud 
Vest 

Vest Nord 
Vest 

Centru Bucureş
ti Ilfov 

Alocarea 
financiară 
totală, din 
care: 

227,0
4 

184,3
3 

197,9
6 

194,9
0 

143,8
5 

168,19 151,64 123,26 

FEDR 
182,4
3 

148,1
1 

159,0
7 

156,6
0 

115,5
8 

135,14 121,84 99,04 

 

Alocare financiară (orientativă) în cadrul Axei prioritare 1 pentru „Centre urbane” 

Conform HG nr.998/2008, un procent de maxim 50% din alocarea financiară totală a Axei 
prioritare 1 a POR, astfel cum este indicată mai sus, este prevăzut pentru finanŃarea proiectelor 
incluse în Planurile integrate de dezvoltare elaborate de către cei şapte poli de creştere, maxim 
20% reprezintă alocarea dedicată finanŃării proiectelor incluse în Planurile integrate de 
dezvoltare urbană promovate de către polii de dezvoltare urbană, iar restul sumelor disponibile 
sunt prevăzute pentru centrele urbane.  

Alocarea financiară disponibilă pentru „Centre urbane” este de 503,60 milioane euro, 
repartizată – orientativ - pe regiuni de dezvoltare astfel (mil. €): 

 
Nord 
Est 

Sud 
Est 

Sud 
Sud 
Vest 

Vest 
Nord 
Vest 

Centru 
Bucureşti 

Ilfov 
Alocarea 
financiară 

68,11 55,29 59,38 58,47 43,15 50,45 45,49 123,26 

 

OperaŃiunile eligibile în cadrul proiectelor individuale componente ale Planului integrat 
de dezvoltare urbană acoperă: 

• Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban 

• Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri 

                                                           
4 Vezi Hotărârea CMPOR nr.5/16.08.2007, disponibilă la adresa http://www.inforegio.ro  
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• Reabilitarea infrastructurii sociale 

 

ActivităŃi eligibile orientative  

� Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul public urban 

a) infrastructura publică urbană: 

• Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor 
pentru noi tipuri de activităŃi economice şi sociale;  

• Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care 
nu aparŃin patrimoniului naŃional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea 
lor pentru noi destinaŃii economice şi/sau sociale; 

• Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi 
activităŃi economice şi/sau sociale; 

• Crearea şi modernizarea spaŃiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, scuaruri, 
zone pietonale, poduri, pasaje sub- şi supra-terane, pasarele, parcări, etc.;  

• Dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii utilităŃilor publice urbane (iluminat 
public, cablare broadband, etc); crearea /modernizarea spaŃiilor verzi (grădini publice, 
parcuri, mobilier urban); 

• Reabilitarea siturilor  poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări 
economice şi/sau sociale; 

• AchiziŃionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al  
cetăŃenilor la informaŃii de interes public;  

• Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu 
echipamente specifice pentru managementul traficului). 

b) transport şi mobilitatea populaŃiei: 

• Construirea de staŃii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor 
existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăŃirii integrării 
diferitelor moduri de transport public urban; 

• Extinderea şi/sau modernizarea reŃelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii 
aferente; 

• Construirea  şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în 
comun  şi/sau piste pentru biciclete; 

c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO -  naŃional5 şi  local din mediul urban6, 
precum  şi infrastructura pentru activităŃi culturale: 

                                                           
5 grupa A - monumentele istorice de valoare naŃională şi universală, în conformitate cu lista întocmită de 
Ministerul Culturii şi Cultelor 
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• Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea clădirilor de patrimoniu, inclusiv 
prin; 

� Restaurarea, protejarea şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor 
murale exterioare; 

� Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele 
reabilitate, în interiorul zonei de protecŃie a acestora; 

� Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a 
iluminatului de siguranŃă precum şi a celui decorativ; 

� Amenajarea zonelor de protecŃie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor 
de patrimoniu (acolo unde este cazul); 

� Construirea utilităŃilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc); 

• Restaurarea, reabilitarea sau consolidarea clădirilor în care se desfăşoară activităŃi 
culturale (teatre, muzee, centre culturale, etc.) şi dotarea lor cu echipamente specifice, 
inclusiv echipamente pentru comunicare şi servicii de informare. 

� Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri 

• Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a 
afacerilor: 

� Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi 
utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităŃi de 
producŃie şi/ sau servicii;  

� Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din 
interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces; aceste activităŃi sunt 
eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului 
care face obiectul investiŃiei poate fi afectată de infrastructura de acces 
deficitară; 

� Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităŃilor de bază din interiorul structurii de 
afaceri: staŃii de tratare a apei, unităŃile de furnizare a energiei şi a gazului, 
sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reŃele broadband 
(Internet); 

� Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ 
extinse. 

� Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinŃelor sociale şi îmbunătăŃirea 
serviciilor sociale 

• Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a 
copiilor, centre pentru persoane vîrstnice, centre de asistenŃă pentru persoanele cu 
deficienŃe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate)  şi dotarea acestora cu 
echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare; 

                                                                                                                                                                                       
6 grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate cu lista 
întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor 
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• AchiziŃionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 
criminalităŃii (sisteme  de supraveghere etc); 

Dimensiunea finanŃării acordate 

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între limitele minime şi maxime prevăzute pentru 
tipul de proiect respectiv, astfel: 

� pentru proiecte care se încadrează în categoria a) de operaŃiuni, respectiv 
„Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban”, între 1.700.000 lei şi 90.000.000 lei; 

� pentru proiecte care se încadrează în categoria b) de operaŃiuni, respectiv 
„Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”, între 1.700.000 lei şi 85.000.000 lei; 

� pentru proiecte care se încadrează în categoria c) de operaŃiuni, respectiv 
„Reabilitarea infrastructurii sociale”, între 350.000 lei şi 3.500.000 lei. 

Categorii de beneficiari eligibili  

• UnităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale) din 
mediul urban;  

• AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

• Parteneriate între unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei 
publice locale). 

Perioada orientativă de depunere a proiectelor: 2008-2012 

Termenul limită pentru depunerea planurilor integrate şi a cererilor de finanŃare pentru 
proiectele individuale, în cadrul sub-domeniului “Centre urbane”, în care este eligibil şi 
Municipiul Radauti, este 31 martie 2009.Error! Reference source not found. 

 

Structura planului integrat de dezvoltare a polilor de dezvoltare urbană, valabilă şi în 
cazul municipiului Radauti, este prezentată mai jos: 

 

 Plan integrat de dezvoltare urbană   

1. Caracterizarea generală a zonei de acŃiune urbană 

  

a. Identificarea zonei de acŃiune urbană şi justificarea alegerii 
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b. Caracteristici demografice şi sociale ale zonei de acŃiune urbană şi comparaŃie cu 
municipiul (dacă este cazul) 

c. Caracteristici economice (profil economic, accesibilitate, servicii publice, învăŃământ 
universitar, cercetare) ale zonei de acŃiune urbană şi comparaŃie cu municipiul (dacă este 
cazul) 

d. Dinamica investiŃiilor în zona de acŃiune urbană şi comparaŃie cu municipiul (dacă este 
cazul) 

e. Nevoi de dezvoltare identificate în zona de acŃiune urbană   
f. PotenŃial de dezvoltare al zonei de acŃiune urbană 
2. Strategia dezvoltării zonei de acŃiune urbană 
a. Obiective  
b. PriorităŃi de dezvoltare   
3. Planul de acŃiune  
a. Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de 

finanŃare, perioada de implementare a proiectelor 
b. Harta zonei de acŃiune urbană, cu localizarea proiectelor individuale componente ale 

Planului 
c. Managementul implementării planului integrat (descrierea structurii care asigură 

managementul implementării planului; descrierea relaŃiilor operaŃionale şi, dacă este cazul, 
inter-instituŃionale, monitorizarea implementării, raportarea etc.) 

4. Informarea publicului în procesul elaborării planului    

 

 Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013 

Programul operaŃional sectorial „Creşterea competitivităŃii economice” (POS 
CCE) este unul dintre cele şapte programe operaŃionale sectoriale (POS-uri) - 
instrumentepentru realizarea priorităŃilor trasate prin Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃa 
(CNSR) şi prin Planul NaŃional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013.  

POS CCE răspunde pe de o parte primei priorităŃi a PND 2007 – 2013: „Creşterea 
competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte 
prioritatii a doua a CNSR, respectiv „Creşterea competitivităŃii economice pe termen lung”, 
contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităŃi tematice ale CNSR. 

Obiectiv general al POS-Creşterea CompetitivităŃii Economice îl constituie creşterea 
productivităŃii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faŃă de productivitatea 
medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a 
productivităŃii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 
55% din media UE. 

Avand în vedere, pe de o parte, posibilităŃile identificate de îmbunătăŃire a poziŃiei competitive 
a întreprinderilor din România pentru a putea face faŃă provocărilor pieŃei unice şi pentru a 
putea beneficia de pe urma posibilităŃilor oferite de aceasta, precum şi domeniile eligibile 
pentru finanŃare din fondul FEDR, pe de alta parte, au fost identificate în POS CCE 
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următoarele axe prioritare tematice şi domenii majore de intervenŃie: 

Axa Prioritară 1– Un sistem de producŃie inovativ şi eco-eficient  

Axa prioritară 2 - Creşterea competitivităŃii economice prin cercetare - dezvoltare şi 
inovare 

Axa prioritară 3 -Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi 
public 

Axa prioritară 4 - Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în contextul 
combaterii schimbărilor climatice 

Axa prioritară 5 – AsistenŃă tehnică 

În cadrul POS CCE, autorităŃile publice locale sau formele asociative ale acestora sunt 
eligibile în cadrul următoarelor axe: 

Axa prioritara 3 – Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi 
public: 

Domeniul major de intervenŃie 3.1. SusŃinerea utilizării tehnologiei informaŃiei:  

• Sprijin pentru autorităŃile administraŃiei publice locale pentru realizarea 
reŃelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă 
(PAPI) în zonele de eşec al pieŃei -zone rurale şi mici urbane defavorizate 
din punct de vedere al accesului ; 

• SusŃinerea conectării unităŃilor şcolare la internet prin conexiuni 
broadband. 

Domeniul major de intervenŃie 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 
electronice moderne:  

• SusŃinerea implementării de soluŃii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo unde este necesar;  

• Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităŃii 
sistemelor informatice;  

• SusŃinerea implementării de aplicaŃii de E-Learning;  
• SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar) 

Aa prioritară 4 – Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în contextul 
combaterii schimbărilor climatice: 

Domeniul major de intervenŃie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi: 


