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Dezvoltarea regionala
Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea
activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea
somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai.
Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de
dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.
Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt
unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber
intre consiliile judetene si cele locale.
Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate
de autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati,
publici, voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin
valorificarea eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de
viata.
Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor,
piata fortei de munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului
I.M.M.-urilor, imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala,
sanatate, educatie, invatamant, cultura.
Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicilor regionale si se refera la
urmatoarele aspecte: inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale; echilibrarea
oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre mediul urban si cel rural; stimularea
initiativelor locale; pastrarea patrimoniului spiritual si cultural.
Cadrul de implementare si de evaluare a politicii de dezvoltare regionala il reprezinta
regiunea de dezvoltare, constituita ca o asociere benevola de judete vecine. Regiunea
de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate juridica.
Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:
•

diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii
echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata);
preantampinarea producerii de noi dezechilibre;

•

indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la
instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de
coeziune);

•

corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii
interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si
care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale
incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala sunt:

AF/af

•

Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental,
spre cel al comunitatilor regionale;

•

Parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale;

•

Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea
atingerii unor obiective stabilite;
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•

Cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea
programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.

Regiunile de dezvoltare din Romania
Regiunile de dezvoltare se constituie prin asociere benevola de judete vecine.
Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate
juridica.

Structuri teritoriale de dezvoltare regionala
Consiliul de dezvoltare regionala
Cadrul Legal:
•

Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala în România

•

HG nr.772/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a CNDR

Consiliul pentru dezvoltare regionala este organul deliberativ care coordoneaza activitatile de
promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regionala, la nivelul fiecarei
regiuni.
Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din:

AF/af

•

presedintii consiliilor judetene ale regiunii de dezvoltare;

•

un reprezentant al consiliilor locale orasenesti din fiecare judet al
regiunii;

•

un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judet al
regiunii.
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In cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regionala este
alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti,
din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor
locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.
Consiliul pentru dezvoltare regionala are un presedinte si un vicepresedinte, alesi pentru un
mandat de un an, din judete diferite ale regiunii.
La lucrarile Consiliului pentru dezvoltare regionala pot participa si prefectii judetelor, fara
drept de vot, pot fi invitati si reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si
comunale, precum si ai institutiilor, organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale.
La fiecare reuniune a consiliului regional participa de drept directorul Agentiei pentru
dezvoltare regionala.
Atributii principale:
•

analizeaza si aproba strategia si programele anuale si multianuale de dezvoltare
regionala ale regiunii;

•

analizeaza si aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectate si propuse de catre
Agentia pentru dezvoltare regionala;

•

analizeaza si aproba criteriile si prioritatile de selectare a proiectelor de dezvoltare
regionala, precum si alocarea si destinatiile resurselor provenite din Fondul pentru
dezvoltare regionala;

•

analizeaza si aproba proiectul bugetului Agentiei pentru dezvoltare regionala, destinat
cheltuielilor de organizare si functionare;

•

coordoneaza activitatea Agentiei pentru dezvoltare regionala, urmareste respectare
obiectivelor politicii de dezvoltare regionala si asigura un tratament egal si corect fata
de toate judetele care alcatuiesc regiunea;

•

numeste, pe baza de concurs si elibereaza din functie, in conditiile legii, directorul
Agentiei pentru dezvoltare regionala;

•

aproba documentatiile elaborate de Agentia pentru dezvoltare regionala in vederea
obtinerii, pentru unele zone din cadrul regiunii, a statutului de zona defavorizata;

•

solicita Agentiei pentru dezvoltare regionala sa prezinte studii, analize si sa faca
recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare
regionala.

Agentiile de dezvoltare regionala
Agentiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de
utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii
regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile legii dezvoltarii regionale
(151/1998) si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de Consiliul pentru
dezvoltare regionala.
Directorul Agentiei pentru dezvoltare regionala este numit pe baza de concurs si este eliberat
din functie de catre Consiliul pentru dezvoltare regionala.
Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei pentru dezvoltare regionala se
asigura din Fondul pentru dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul
pentru dezvoltare regionala.
Consiliul pentru dezvoltare regionala aproba organigrama, astfel incat fiecare judet sa fie
reprezentat in mod egal.
AF/af
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Atributii principale:
•

elaboreaza si propune Consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare,
strategia de dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala si planurile de
gestionare a fondurilor;

•

pune in aplicare programele de dezvoltare regionala si planurile de gestionare a
fondurilor, in conformitate cu hotaririle adoptate de Consiliul pentru dezvoltare
regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru
realizarea lor;

•

identifica zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, impreuna cu consiliile
locale sau judetene, dupa caz, si inainteaza documentatiile necesare, aprobate, in
prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regionala si Consiliului National pentru
Dezvoltare Regionala;

•

asigura asistenta tehnica de specialitate, impreuna cu consiliile locale sau judetene,
dupa caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc
in zonele defavorizate;

•

actioneaza pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru Dezvoltare
Regionala;

•

gestioneaza Fondul pentru Dezvoltare Regionala, in scopul realizarii obiectivelor
prevazute in programele de dezvoltare regionala;

•

raspunde fata de Consiliul pentru dezvoltare regionala si fata de organele abilitate
prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate.

Parteneriatele regionale
Cadrul legal
Hotararea de Guvern nr. 1.115 din 15 iulie 2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului
National de Dezvoltare prin care institutiile si organismele publice si private stabilesc
obiectivele nationale prioritare de dezvoltare pe termen mediu pentru realizarea coeziunii
economice si sociale, precum si programarea financiara a masurilor prin care se realizeaza
aceste obiective, in stransa corelare cu orientarile bugetare multianuale.
Conform HG 1115/ 2004, structurilor parteneriale pentru elaborarea PND urmaresc:
a) obtinerea consensului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare
incluse in PND, precum si asupra strategiei de atingere a acestor obiective;
b) asigurarea transparentei intregului proces de elaborare a PND;
c) responsabilizarea si implicarea cat mai larga a partenerilor in elaborarea PND.
Structurile parteneriale regionale sunt:
- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, denumit in continuare CDR, constituit la nivelul
fiecarei regiuni de dezvoltare conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, este un organ deliberativ, ale carui atributii includ aprobarea Planului de
Dezvoltare Regionala, PDR, care contribuie la fundamentarea PND.
Pentru elaborarea in parteneriat a PDR s-a constituit, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare,
Comitetul Regional de Planificare pentru elaborarea PDR, denumit in continuare CRP.
- CRP reprezinta cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea PDR si are rol consultativ.
CRP este coordonat de agentia pentru dezvoltare regionala, care asigura si secretariatul
acestuia.
AF/af
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CRP are in componenta sa reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala, ai
prefecturilor, consiliilor judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, ai
institutelor de cercetari si institutiilor de invatamant superior, precum si reprezentanti ai
partenerilor economici si sociali.
- CRP isi desfasoara activitatea pe grupuri de lucru, constituite pe diferite criterii tematice,
precum si prin intalniri in plen, la care vor participa reprezentanti ai grupurilor de lucru, astfel
incat sa se asigure reprezentarea echilibrata a administratiei publice locale, centrale si a
partenerilor publici si privati.
CRP avizeaza:
a) studiile si analizele economice si sociale elaborate in scopul fundamentarii
strategiei de dezvoltare a regiunii din PDR;
b) propunerile de obiective prioritare de dezvoltare formulate de institutiile
responsabile, in vederea includerii acestora in PDR;
c) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR;
d) programarea financiara a obiectivelor prioritare de dezvoltare.
e) proiectul PDR care va fi supus aprobarii CRP.

Date de contact
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord-Est
Adresa:

Str. Alexandru cel Bun, nr. 27 bis, 610004 Piatra Neamt

Telefon:

+40233-218.071

Fax:

+40233-218.072

E-mail

adrnordest@adrnordest.ro

Site:

www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud-Est
Adresa:

Piatata Independentei, nr.1, et 5, 810210 Braila

Telefon:

+40239-401.018; 401.019; 402.020

Fax:

+40239-401.017

E-mail

adrse@adrse.ro

Site:

www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud-Muntenia

AF/af

Adresa:

Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, 910019 Calarasi

Telefon:

+40242-331.769

Fax:

+40242-313.167

E-mail

office@adrmuntenia.ro

Site

www.adrmuntenia.ro
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Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud-Vest Oltenia
Adresa:

Str. Unirii, nr.19, 200585 Craiova

Telefon:

+40251-414.904

Fax:

+40251-419.496

E-mail

office@adroltenia.ro

Site

www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest
Adresa:

Str. Proclamatia de la Timisoara, nr.5, 300054 Timisoara

Telefon:

+40256-491.923

Fax:

+40256-491.981

E-mail

office@adr5vest.ro

Site

www.adr5vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord-Vest
Adresa:

Str. Sextil Puscariu, nr.2, 400111 Cluj-Napoca

Telefon:

+40264-431.550

Fax:

+40264-439.222

E-mail

adrnv@mail.dntcj.ro

Site

www.nord-vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru
Adresa:

Str. Decebal, nr.12, 510093 Alba Iulia

Telefon:

+40258-818.616; 815.882; 815.622

Fax:

+40258-818.613

E-mail

office@adrcentru.ro

Site

www.adrcentru.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti-Ilfov

AF/af

Adresa:

Calea Victoriei, nr.16-20, sc. A, et 2, sector 3, Bucuresti

Telefon:

+4021-315.96.59

Fax:

+4021-315.96.65

E-mail

contact@adrbi.ro
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