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Regiunea Vest -  

Contextul planificării regionale 



REGIUNEA VEST 

4 județe 
Suprafață: 32.034 mp 
Populație: 1.919.434 
Universități: 14 
Absolvenți: 20.789  
Studenți: 72.124 
4.055 cercetători 
PIB Regional: 50,5% din 
media UE 27 

PIB: 12, 34 miliarde Euro 

IMM-uri: 50.048  
Turiști: 541.808  

Rata șomajului: 5,5% 



Context 

Realizarea Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020:  
 

-  baza strategică esenţială pentru includerea măsurilor şi a proiectelor 
implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare, indiferent 
de sursele de finanţare ale acestor programe;   

-  document care reflectă politicile de dezvoltare relevante în raport cu nevoile 
regionale; 

-  promovează complementaritatea cu celelalte regiuni şi îşi propune să 
sporească sinergiile regionale.  

 



Noutăți față de 2007 – 2013 
•  Concentrarea resurselor asupra obiectivelor Strategiei Europa 2020, 

concentrarea tematică a fondurilor; 

•  Simplificare: o programare mai coerentă; 

•  Orientare clară către rezultate – condiţionalităţi macro-economice şi ex-
ante, cadru de performanţă (indicatori de rezultate clari și măsurabili) şi rezervă 
de performanţă (5% din alocările naţionale); 

•  Măsuri integrate: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, 
investiţii teritoriale integrate, operaţiuni integrate, planuri de acţiune comune; 

•  Se introduce dimensiunea teritorială pe lângă dezvoltarea regională. Acest 
nou obiectiv pune accentul în special pe rolul orașelor, pe delimitările geografice 
funcţionale, pe zonele care se confruntă cu probleme geografice sau demografice 
specifice; 

•  Dezvoltare urbană va fi finanțată prin strategii care stabilesc acţiuni integrate 
pentru: polii metropolitani și polii urbani.  

 



PDR în contextul Strategiei Europa 2020 

Adoptată: martie 2010 
 
 
 
Trei priorităţi: 
•  creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere 
și inovare; 

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

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

 



11 Obiective tematice 
1.  Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 

2.  Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor; 

3.  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi 
acvaculturii (pentru FEPAF); 

4.  Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în toate sectoarele; 

5.  Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a 
gestionării riscurilor; 



11 Obiective tematice 
6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
 

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor reţelelor majore; 

 

8. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de 
muncă; 

 
9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 

10. investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
 

11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.  



Indicatori și tinte 2020 
Indicator UE RO 

•  rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 
64 de ani  

75% 70% 

•  nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare în PIB 3%  2% 

•  obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:  

•  emisiile de gaze cu efect de seră sub nivelul înregistrat în 
1900 

20%  20% 

•  energia produsă provenită din surse regenerabile 20%  24% 

•  creşterea eficienţei energetice  20% 19% 

•  rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10% 11,3% 

•  ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai 
unei forme de învăţământ terţiar 

cel puţin 
40% 

26,7% 

•    scăderea numărului de persoane expuse sărăciei 20 mil 580 mii 



Opțiunea strategică a României pentru 
perioada 2014 – 2020 



Procesul de planificare - Scenarii 

•  Elaborarea unui program operaţional integrat pentru toate regiunile 
sau elaborarea unui program dedicat pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov şi a 
unuia pentru celelalte 7 regiuni cu axe specifice regionale; 

•  Gruparea investiţilor destinate mediului privat într-un singur program 
operaţional sau abordarea regională a investiţilor destinate mediului privat, cu 
excepția celor pentru cercetare-inovare care, alături de investițiile CDI publice, 
să se constituie într-un program separat; 



Procesul de planificare - Scenarii 

•  Gruparea intervenţiilor de finanţare a sectorului energetic într-un 
singur program sau menţinerea unor finanţări separate în programe distincte, 
respectiv la nivel sectorial și regional; 

•  Utilizarea posibilităţii de a elabora programe multi-fond (FEDR+FSE), 
sau menţinerea programării separate a celor două fonduri; 

•  Extinderea utilizării instrumentelor financiare şi la alte domenii decât 
finanţarea IMM-urilor (ex. scheme de eficienţă energetică pentru IMM-uri, 
start-up-uri inovative, dezvoltare urbană). 



Procesul de planificare – cadru instituțional 

 
 

NAȚIONAL REGIONAL 

-  10 Comitete Consultative 
Tematice (Transport; Mediu și 
schimbări climatice; Competitivitate 
și eficiență energetică; Comunicații 
și tehnologie informațională; 
Turism, cultură, patrimoniu 
cultural; Administrație și bună 
guvernanță; Dezvoltare rurală, 
agricultură și pescuit; Educație; 
Ocupare, incluziune socială și 
servicii sociale; Servicii de sănătate)  

-  2 Comitete Consultative 
reprezentative pentru dezvoltarea 
regională și pentru dimensiunea 
teritorială 

-  C o m i t e t u l r e g i o n a l p e n t r u 
elaborarea PDR - CRP, organizat şi 
coordonat de Agenţ ia pentru 
Dezvoltare Regională, care asigură şi 
secretariatul acestuia. 

-  pe baza priorităţilor tematice 
naţionale şi a priorităţilor regionale 
identificate, se vor constitui Grupuri 
Tematice Regionale  

-  La nivelul judeţean se poate 
c o n s t i t u i G r u p u r i d e l u c r u 
subregionale  



Procesul de planificare  - calendar național 

ETAPA PERIOADA 
Elaborarea analizelor socio – economice Iulie – septembrie  
Stabilirea direcţiilor strategice de dezvoltare 
regională pentru perioada 2014 – 2020:  

Octombrie – decembrie 

Prima variantă a Planurilor pentru Dezvoltare Noiembrie – decembrie  
Stabilirea sistemului de implementare şi a 
mecanismelor de coordonare pentru dezvoltare 
regională 

Ianuarie – martie 2013 

Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature Tot anul 2013 
Prima variantă a programului/ programelor 
operaţionale regional 

Ianuarie – martie 2013 

Consultări publice  Septembrie 2012 – anul 
2013  



Procesul de planificare la nivel regional 

PDR 2014 -2020 Regiunea Vest urmărește: 
 
  
•  Identificarea şi promovarea specificului regional;  
 
•  Antrenarea potenţialilor beneficiari, publici şi privaţi; 
 
•  Corelarea cu nivelul judeţean, aprobarea şi asumarea publică; 
 
•  Asumarea unei viziuni comune; 
 
•  Identificarea, susţinerea și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare 

atașate PDR.  
 

 



Viziunea 

REGIUNEA VEST, o regiune cu: 
 

•  o economie competitivă, specializată și dinamică; 
•   resurse umane angrenate în locuri de muncă sustenabile;  
•  comunității prospere și atractive pentru locuit și vizitat;  

•  un mediu înconjurător de calitate. 
 

Planul pentru Dezvoltare Regională 
= 

 documentul integrator pentru strategiile elaborate 
 la nivel regional, județean și local  



Elaborare de analize și studii 
1. ACTUALIZAREA STUDIULUI REGIONAL ÎN SCOPUL PREGĂTIRII 

REGIUNII VEST PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE POST 2013  

-  Cuprinde analiza regională la nivelul următoarelor sectoare: economie, 
sănătate, educație, infrastructură; 

2. STUDIU REGIONAL DE TRANSPORT ŞI MOBILITATE 
- studiu cu privire la domeniul transporturilor şi îmbunătăţirea accesibilităţii, 
dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii.  

Sursa de finanțare: Facilitatea de Asistență Tehnică - POAT 

 

3. SUSTENABILITATEA – MOTOR AL DEZVOLTĂRII ÎN REGIUNEA 
VEST 

- Metodologie de analiză a nivelului dezvoltării durabile în Regiunea Vest  

Sursa de finanțare: Facilitatea de Asistență Tehnică - POAT 

 
 

 



Elaborare de analize și studii 
4 . C R EŞT E R E A I M P A C T U L U I U T I L I ZĂR I I F O N D U R I L O R 

STRUCTURALE ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR DIN 
REGIUNEA VEST 

-  Analiza calității vieții și posibilități de a transforma Regiunea Vest într-un loc 
atractiv pentru locuit, muncit și vizitat.  

Sursa de finanțare: POAT 

 

5. STUDIU DE POTENȚIAL PRIVIND DEZVOLTAREA AXEI 
TIMIȘOARA-ARAD CENTRII DE POLARIZARE AI DEZVOLTĂRII ÎN 
REGIUNEA VEST 

 - un model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, 
socială și teritorială. 

Sursa de finanțare: POAT 



6. Servicii pentru creșterea competitivității 
și specializare inteligentă în Regiunea Vest 

 
Context: 

  
 Proiectul „Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă 
în Regiunea Vest” este rezultatul demersurilor ADR Vest de a sprijini 
antreprenoriatul, inovarea și dezvoltarea durabilă în Regiunea Vest.  

 
  Condiționalitate ex-ante:  
 

 existența unei strategii naționale sau regionale în domeniul competitivității, 
cercetării și inovării pentru specializarea inteligentă. 

 
 
 



6. Servicii pentru creșterea competitivității 
și specializare inteligentă în Regiunea Vest 

Obiectiv: 
 
dezvoltarea unei evaluări în profunzime a competitivităţii sectoarelor economice 
din Regiunea Vest şi identificarea principalele politici şi intervenţii prin care se pot 
pune mai bine în evidență potenţialul lor de creştere. 

 
Durată:  
 
9 luni (septembrie 2012 – mai 2013) 
 
Buget: 3,3 milioane lei 
 
Sursă de finanțare: Programul Operațional Asistență Tehnică 
 



6. Servicii pentru creșterea competitivității 
și specializare inteligentă în Regiunea Vest 

Etape:  
 
-  evaluarea propriu-zisă a competitivității la nivel de sector atât în Regiunea Vest, 

cât și în România; 

-  studii de caz sectoriale pentru identificarea nișelor de specializare “smart” 
inteligentă.  

 
 
 
Evaluarea competitivității regionale: 

-  tendințe economice 

-  analiza politicilor economice  

-  potenţialul de CDI și de export  

Studii de caz sectoriale: 

-  relații comerciale 

-  lanțul de furnizori  

-  nișele de specializare inteligentă 



6. Servicii pentru creșterea competitivității 
și specializare inteligentă în Regiunea Vest 

Potențiale sectoare de specializare inteligentă: 

-  IT&C – software, hardware, servicii 

-  automotive / construcții mașini 

-   industria prelucrătoare 

-  agro-alimentar, vinificație, bio-alimentar 

-  construcții / regenerare urbană 

-  eficiență energetică & energie regenerabilă  

-  turism – în general și nișe (conferințe, sănătate, inter-cultural)  

 



Vă mulțumesc! 


