
Fondurile europene, în sens larg, se împart în următoarele categorii: 

Program Operaţional Autoritate de Management Organisme Intermediare Fond 
Buget total 

alocat (2007-
2013) 

Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice 
(POS CCE) 

Ministerul Finanţelor Publice 

• Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri pentru (Axa prioritară 1 şi 4) 

• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului (Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică – Axa prioritară 2) 

• Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale (Axa prioritară 3) 

FEDR 3.011.102.426 

Programul Operaţional Sectorial – 
Infrastructura de transport (POS T) 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii – FEDR 

FC 5.697.664.305 

Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu (POS Mediu) Ministerul Mediului Agenţiile Regionale de Protecţie a Mediului FEDR 

FC 5.610.876.945 

Programul Operaţional Regional 
(POR) 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Agenţiile de Dezvoltare Regională FEDR 4.509.641.096 

Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POS DRU) 

Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei 

• Agenţia Naţională de Ocupare a 
Forţei de Muncă 

• Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Departamentul de Educaţie 

FSE 4.253.477.166 

Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative (PO DCA) 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – FSE 246.014.081 

Programul Operaţional Asistenţă 
tehnică (PO AT) Ministerul Finanţelor Publice – FEDR 212.797.238 

Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale – FEADR 8.124.198.745 

Programul Operaţional pentru 
Pescuit (POP) 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale Direcţia Generală Pescuit (Ministerul Agriculturii)  FEP 307.618.942 

Programe Operaţionale de 
Cooperare Transfrontalieră 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Desemnate în funcţie de program FEDR 1.586.000.000 

Sursa: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (denumirile ministerelor sunt aduse la zi), Documente Cadru de Implementare PO (varianta 2010/2011). 

 
 
 



În ceea ce priveşte priorităţile Planului Național de Dezvoltare (PND), acestea sunt în număr de şase (fiecare având un număr de sub-
priorităţi):  

Priorităţi PND Sub-priorităţi PND 
1. Creşterea competitivităţii 

econommice şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere 

1.1. Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor 
1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării 

societăţii informaţionale 
1.3. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie 

2. Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport 

2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reţelelor de legătură 
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor aferente 
2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi 

3. Protejarea şi îmbunătăţirea 
calităţiii mediului 

 

3.1. Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice la standardele de calitate şi 
cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri 

3.2. Îmbunătăţirea 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 diversităţii biologice, 
reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate, prevenirea şi intervenţia în cazul riscurilor naturale), precum şi pe 
îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului 

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

4.1. Dezvoltarea capitalului uman 
4.2. Promovarea ocupării depline 
4.3. Promovarea incluziunii sociale 
4.4. Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări 
 

5. Dezvoltarea economiei rurale şi 
creşterea productivităţii în 
sectorul agricol 

 

5.1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei 
5.2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale 
5.3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 
5.4. Promovarea iniţiativelor de tip „LEADER” (initiative de afaceri pe baza de parteneriat) 
5.5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii 

6. Diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare între regiunile ţării 

 

6.1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale 
6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 
6.3. Dezvoltarea turismului regional şi local 
6.4. Dezvoltare urbană durabilă 
6.5. Cooperarea teritorială europeană 

Sursa: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. 

 
 

 



 

Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR): 

Obiectivul global  
 

Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE prin generarea unei creşteri suplimentare 
de 15% - 20% a PIB până în 2015 

 

Priorităţile tematice CSNR  % din bugetul alocat 
acestor priorităţi 

1. Dezvoltarea infrastructurii de 
bază la standarde europene 

Îmbunătaţirea:  
- calităţii reţelelor rutiere, feroviare şi navale;  
- mediului de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă;  
- accesibilităţii şi inter-conectivităţii dintre drumurile naţionale, judeţene şi 

locale, căi ferate, aeroporturi şi servicii navale, dar şi cu rutele europene;  
- acccesului la pieţe mai extinse şi reducerea costului de transport 
- sistemelor de management al apei potabile şi a deşeurilor menajere 
- eficienţei energetice şi dezvoltării durabile 

 

               ~ 60% 

2. Creşterea pe termen lung a 
economiei româneşti 

 

- Construirea unei baze de producţie şi antreprenoriale dinamice 
- Crearea şi dezvoltarea de noi afaceri 
- Pentru IMM-uri: ajutoare pentru investiţii, consiliere, acces la noi tipuri de 

servicii necesare dezvoltării şi creării de noi locuri de muncă 
- Sprijinirea turismului 

~ 15% 

3. Dezvoltarea şi utilizarea mai 
eficientă a capitalului uman din 

România 
 

- Sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională pentru a îl 
flexibiliza şi a îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a calificării 

- Adaptarea sistemului educaţional la cerinţele unei economii moderne, 
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

- Creşterea accesului la educaţie, combaterea excluziunii sociale şi 
promovarea incluziunii grupurilor vulnerabile  

- Modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi îngrijire  

~ 20% 

4. Consolidarea unei capacităţi 
administrative eficiente 

 

- Îmbunătăţirea managementului în sectorul public  
- Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor şi proceselor 

decizionale 
- Un sistem al funcţiei publice modern, felxibil, reactiv 

~ 5% 



- Îmbunătăţirea standardelor de calitate şi eficienţă în furnizarea serviciilor 
publice 

Dimensiunea 
teritorială:Promovarea 

dezvoltării teritoriale echilibrate 

- Stoparea şi inversarea tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare socio-economice 
- Crearea conditţilor necesare stimulării creşterii economice a regiunilor mai puţin dezvoltate  
- Restructurarea zonelor rurale şi urbane 
- Investiţii axate pe consolidarea infrastructurii, inter-conectivitatea reţelelor locale cu cele naţionale, 

europene şi inter-continentale 
- Consolidarea mediului de afaceri local şi regional  
- Sprijinirea turismului şi dezvoltarea mediului urban prin dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  

Sursa: Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013. 

 

 


