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#CIN 
    NOTE: 
    1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2004 a fost aprobat Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcŃionare a consiliilor pentru dezvoltare regională. 
 
    2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 772/2005 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcŃionare a Consiliului NaŃional pentru Dezvoltare Regională. 
 
#B 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    CAP. 1 
    DispoziŃii generale 
 
    ART. 1 
    Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituŃional, obiectivele, competenŃele şi 
instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România. 



    ART. 2 
    (1) Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de 
Guvern, prin organele administraŃiei publice centrale, de autorităŃile administraŃiei 
publice locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor 
socioeconomici implicaŃi, în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării 
sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de 
dezvoltare, al îmbunătăŃirii competitivităŃii internaŃionale a României şi al reducerii 
decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale 
Uniunii Europene. 
    (2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordanŃă cu 
obiectivele şi priorităŃile generale de dezvoltare a României, precum şi cu 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice şi sociale. 
    (3) Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională sunt: 
    - subsidiaritatea; 
    - descentralizarea; 
    - parteneriatul. 
#M2 
    (4) Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de 
dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea creşterii economice şi 
dezvoltării sociale echilibrate şi durabile a regiunilor de frontieră. 
#B 
    ART. 3 
    Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt 
următoarele: 
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării 
echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a 
zonelor mai puŃin dezvoltate, ca urmare a unor condiŃii istorice, geografice, 
economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi 
dezechilibre; 
    b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin 
stimularea iniŃiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul 
dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; 
    c) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaŃionale, transfrontaliere, 
inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la 
structurile şi organizaŃiile europene care promovează dezvoltarea economico-
socială şi instituŃională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes 
comun, în conformitate cu acordurile internaŃionale la care România este parte. 
#M2 
    ART. 3^1 
    Obiectivele de bază ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt următoarele: 



    a) promovarea cooperării între regiunile, comunităŃile şi autorităŃile situate de o 
parte şi de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin 
conceperea şi implementarea unor strategii transfrontaliere şi a unor proiecte care 
să contribuie la dezvoltarea comunităŃilor respective sub aspectul creşterii 
nivelului de trai şi al dezvoltării economice; 
    b) promovarea bunei vecinătăŃi, a stabilităŃii sociale şi progresului economic din 
regiunile de frontieră, prin finanŃarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru 
regiunile şi comunităŃile din aceste regiuni; 
    c) sprijinirea realizării descentralizării responsabilităŃii, prin promovarea 
iniŃiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale. 
#B 
    ART. 4 
    Obiectivele prevăzute la art. 3 se realizează prin programe care se finanŃează din 
Fondul naŃional pentru dezvoltare regională şi din Fondul pentru dezvoltare 
regională, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi. 
 
    CAP. 2 
    Regiunile de dezvoltare 
 
    ART. 5 
    (1) În aplicarea prezentei legi, în concordanŃă cu obiectivele de coeziune 
economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul 
politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt 
regiuni de dezvoltare. 
    (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităŃi administrativ-teritoriale şi nu au 
personalitate juridică. 
    (3) Denumirile şi componenŃa regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege. 
    ART. 6 
    (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judeŃelor în cauză, 
respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în baza unor convenŃii încheiate 
între reprezentanŃii consiliilor judeŃene şi, după caz, ai Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, şi funcŃionează în baza prevederilor prezentei legi. 
    (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi 
evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor 
statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de 
EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în 
Uniunea Europeană. 



    (3) Regiunile, judeŃele şi/sau localităŃile din judeŃe care fac parte din regiuni 
diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, 
interregionale şi/sau interjudeŃene. 
 
    CAP. 3 
    Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională 
 
    ART. 7 
    (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, 
fără personalitate juridică, care este constituit şi funcŃionează pe principii 
parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării 
activităŃilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare 
regională. 
    (2) În concordanŃă cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare 
regională are următoarele atribuŃii principale: 
    a) analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; 
    b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naŃional de dezvoltare; 
    c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecŃionate la nivel regional, în 
concordanŃă cu criteriile, priorităŃile şi metodologia elaborate de instituŃia naŃională 
cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale 
specializate; 
    d) transmite Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională, spre aprobarea 
finanŃării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de 
selecŃie la nivel naŃional; 
    e) aprobă criteriile, priorităŃile, alocarea şi destinaŃiile resurselor Fondului pentru 
dezvoltare regională; 
    f) prezintă Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională propuneri privind 
alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională; 
    g) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naŃional pentru dezvoltare 
regională; 
    h) propune Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională cuantumul 
contribuŃiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeŃelor, respectiv al 
municipiului Bucureşti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare 
regională, pentru finanŃarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaŃia 
şi eşalonările de plată ale acestora; 
    i) atrage alte contribuŃii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării 
obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru 
dezvoltare regională; 
    j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenŃiile pentru 
dezvoltare regională; 



    k) coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale; 
    l) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcŃionare, în conformitate cu 
regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor pentru dezvoltare 
regională; 
    m) avizează contractele, convenŃiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte 
documente similare, încheiate de către agenŃia pentru dezvoltare regională cu terŃii 
în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituŃiile similare din cadrul Uniunii 
Europene, şi informează corespunzător Consiliul naŃional pentru dezvoltare 
regională; 
    n) aprobă statutul de organizare şi funcŃionare a agenŃiei pentru dezvoltare 
regională, precum şi organigrama acesteia; 
    o) coordonează activităŃile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi 
obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanŃate de Uniunea 
Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, 
asigurând transparenŃa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăŃenilor, în 
special a întreprinzătorilor. 
    (3) Sumele reprezentând contribuŃiile financiare ale consiliilor judeŃene şi, 
respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în 
condiŃiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul 
unei poziŃii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională. 
    (4) Consiliile judeŃene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare 
regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind 
cuantumul contribuŃiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h). 
    (5) ContribuŃiile anuale, astfel stabilite, sunt vărsate trimestrial în Fondul pentru 
dezvoltare regională, administrat de agenŃiile pentru dezvoltare regională. 
    (6) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinŃii consiliilor 
judeŃene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeŃ al regiunii; în cazul regiunii de 
dezvoltare Bucureşti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din 
preşedintele Consiliului JudeŃean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, 
din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanŃi ai 
consiliilor locale din judeŃul Ilfov, la paritate cu reprezentanŃii sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
    (7) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ; aceste funcŃii sunt 
îndeplinite, prin rotaŃie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinŃii 
consiliilor judeŃene. 
    (8) În funcŃie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările consiliului pentru 
dezvoltare regională pot participa, fără drept de vot, prefecŃii judeŃelor, 



reprezentanŃi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, ai instituŃiilor 
şi organizaŃiilor cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanŃi ai 
societăŃii civile şi parteneri socioeconomici relevanŃi. 
    ART. 8 
    (1) În fiecare regiune de dezvoltare funcŃionează câte o agenŃie pentru dezvoltare 
regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, care funcŃionează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea 
se organizează şi funcŃionează în condiŃiile prezentei legi şi ale statutului de 
organizare şi funcŃionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională. 
#M2 
    (1^1) AgenŃiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în 
componenŃa lor judeŃe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând 
birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării 
managementului administrativ, financiar şi tehnic al programelor de cooperare 
transfrontalieră. 
    (1^2) AtribuŃiile şi obiectivele fiecărui birou regional de cooperare 
transfrontalieră se vor stabili prin statutul de organizare şi funcŃionare care va fi 
avizat de instituŃia naŃională cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale. 
#B 
    (2) Schimbarea sediului agenŃiei pentru dezvoltare regională în cadrul aceleiaşi 
localităŃi în care funcŃionează se aprobă de consiliul pentru dezvoltare regională, la 
propunerea directorului agenŃiei pentru dezvoltare regională; schimbarea sediului 
agenŃiei pentru dezvoltare regională în altă localitate, precum şi schimbarea 
denumirii regiunilor şi/sau a denumirii agenŃiei se pot face numai cu aprobarea 
Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională. 
    (3) În fiecare judeŃ component al regiunii de dezvoltare, cu excepŃia judeŃului de 
reşedinŃă a agenŃiei, funcŃionează un birou al agenŃiei pentru dezvoltare regională. 
    (4) Consiliile judeŃene asigură spaŃii adecvate pentru sediile şi spaŃiile agenŃiilor 
pentru dezvoltare regională şi ale birourilor acestora, în judeŃele în care acestea îşi 
au reşedinŃa sau funcŃionează. 
    (5) Coordonarea activităŃilor agenŃiilor pentru dezvoltare regională în domeniul 
implementării politicilor de dezvoltare regională, precum şi ale obiectivelor 
acestora se face de către instituŃia naŃională cu atribuŃii şi responsabilităŃi în acest 
domeniu. 
    (6) Directorul agenŃiei pentru dezvoltare regională este numit prin concurs şi este 
eliberat din funcŃie de către consiliul pentru dezvoltare regională. 
    (7) În elaborarea structurii organizatorice a agenŃiei pentru dezvoltare regională, 
directorul acesteia aplică principiile definirii clare a funcŃiilor şi competenŃelor, 
precum şi al separării de atribuŃii. 



    (8) În cadrul fiecărei agenŃii pentru dezvoltare regională se constituie o unitate de 
audit intern, subordonată directorului agenŃiei şi care are ca scop: 
    a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăŃească sistemele şi 
activităŃile agenŃiei; 
    b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor agenŃiei printr-o abordare sistematică şi 
metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăŃeşte eficacitatea sistemului de 
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
    (9) Capacitatea instituŃională şi administrativă a agenŃiilor pentru dezvoltare 
regională de a îndeplini aceste activităŃi, precum şi atribuŃiile delegate de 
instituŃia/instituŃiile naŃionale sunt verificate prin unităŃile de audit intern din cadrul 
fiecărei autorităŃi naŃionale de management şi gestionare a programului respectiv. 
    (10) În scopul implementării programelor de dezvoltare regională, instituŃia 
naŃională cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale şi, după caz, instituŃiile 
naŃionale care implementează, la nivel regional, prin agenŃiile pentru dezvoltare 
regională, programe naŃionale, precum şi oricare alte instituŃii naŃionale care 
deleagă prin contract atribuŃii acestora prevăd, cu prioritate, sume în bugetele lor, 
într-o poziŃie distinctă denumită AsistenŃă tehnică pentru implementarea 
programelor de dezvoltare regională. 
    (11) Cuantumul sumelor cu care sunt finanŃate activităŃile contractate cu 
agenŃiile pentru dezvoltare regională se stabileşte de comun acord între părŃi, în 
limita sumelor de la bugetul de stat cu această destinaŃie sau, după caz, a 
programelor negociate cu Uniunea Europeană. 
    (12) Transferul acestor sume în contul agenŃiilor pentru dezvoltare regională se 
realizează conform clauzelor contractuale convenite între părŃi. 
    (13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agenŃiile pentru dezvoltare 
regională exclusiv pentru realizarea activităŃilor prevăzute prin contract. 
    ART. 9 
    AgenŃia pentru dezvoltare regională are următoarele atribuŃii principale: 
    a) elaborează şi propune consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare, 
strategia, planul şi programele de dezvoltare regională, precum şi planurile de 
gestionare a fondurilor; 
    b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de 
gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru 
dezvoltare regională, cu respectarea legislaŃiei în vigoare, şi răspunde faŃă de acesta 
pentru realizarea lor; 
    c) solicită instituŃiei naŃionale cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale sume 
din Fondul naŃional pentru dezvoltare regională, pentru finanŃarea proiectelor de 
dezvoltare aprobate; 
    d) acŃionează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regională, pentru 
atragerea de resurse, în scopul îndeplinirii atribuŃiilor sale; 



    e) asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare 
regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare 
regională; 
    f) răspunde faŃă de consiliul pentru dezvoltare regională, faŃă de 
instituŃia/instituŃiile naŃionale cu care are încheiate contracte, precum şi faŃă de 
organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredinŃate; 
    g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele 
selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităŃilor, 
criteriilor şi a metodologiei elaborate de instituŃia naŃională responsabilă pentru 
dezvoltarea regională, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul 
licitaŃiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate 
de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului 
naŃional pentru dezvoltare regională; în cazul licitaŃiilor de proiecte organizate la 
nivel naŃional, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare 
regională şi aprobate de Consiliul naŃional pentru dezvoltare regională; 
    h) asigură şi răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituŃiile naŃionale, de 
implementarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi controlul execuŃiei proiectelor 
finanŃate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională 
şi/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naŃionale, care se 
implementează la nivel regional prin agenŃia pentru dezvoltare regională; pentru 
atribuŃiile delegate agenŃiilor pentru dezvoltare regională de către instituŃiile 
aparŃinând administraŃiei publice centrale sau locale, monitorizarea şi controlul 
unor astfel de activităŃi se fac de către instituŃia care a delegat aceste atribuŃii; 
    i) întocmeşte rapoarte semestriale, precum şi raportul anual de implementare 
referitor la activităŃile derulate conform contractelor cu instituŃia naŃională cu 
atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale; 
    j) evidenŃiază stadiul, dificultăŃile de implementare, precum şi impactul 
programelor/proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de îmbunătăŃire; 
rapoartele se aprobă în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regională şi 
sunt transmise instituŃiei naŃionale cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale; 
    k) realizează şi asigură, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel 
regional a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; 
    l) organizează şi dezvoltă, cu sprijinul şi sub coordonarea consiliului pentru 
dezvoltare regională, parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional 
cunoaşterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care 
stau la baza politicilor de dezvoltare regională; 
    m) identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local, 
precum şi proiecte de cooperare intraregională; promovează, cu sprijinul consiliului 
pentru dezvoltare regională, regiunea şi atragerea de investiŃii străine; dezvoltă 



colaborări cu organisme şi instituŃii similare din Uniunea Europeană şi participă la 
implementarea proiectelor internaŃionale de interes regional şi local; 
    n) elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli 
destinate desfăşurării activităŃilor prevăzute prin prezenta lege şi le supune 
aprobării consiliului pentru dezvoltare regională; 
    o) asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului 
agenŃiei, desfăşurarea unei activităŃi independente şi obiective, care dă asigurare şi 
consiliere conducerii agenŃiei, pentru buna administrare a veniturilor şi 
cheltuielilor, perfecŃionând activităŃile agenŃiei, ajutând-o să-şi îndeplinească 
obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi 
îmbunătăŃeşte eficienŃa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza 
riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; 
    p) încheie şi supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regională 
contracte, convenŃii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente similare 
încheiate cu terŃii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituŃii similare 
din cadrul Uniunii Europene; 
    q) îndeplineşte obligaŃiile contractuale şi răspunde pentru realizarea acestora, în 
conformitate cu criteriile şi indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin contractele 
încheiate în acest scop; 
    r) asigură, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare 
regională; 
    s) participă în structurile parteneriale stabilite la nivel naŃional, în comitetele şi 
subcomitetele naŃionale, precum şi în grupurile de lucru organizate de instituŃiile 
naŃionale responsabile pentru managementul şi gestionarea programelor finanŃate 
de Uniunea Europeană; 
    t) elaborează propriul statut de organizare şi funcŃionare şi îl supune spre 
aprobare consiliului pentru dezvoltare regională; 
    u) îndeplineşte atribuŃiile privind elaborarea în parteneriat a Planului naŃional de 
dezvoltare; 
    v) asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea şi 
centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor 
nerambursabile alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare 
regională. 
    ART. 10 
    (1) Programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcŃionare a agenŃiilor 
pentru dezvoltare regională se finanŃează din Fondul pentru dezvoltare regională, 
care se constituie din: 
    a) alocări de la Fondul naŃional pentru dezvoltare regională; 
    b) contribuŃii din bugetele proprii ale judeŃelor sau al municipiului Bucureşti, 
după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaŃie prin bugetele respective; 



    c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, 
Uniunea Europeană şi de la alte organizaŃii internaŃionale. 
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    (2) Pentru managementul şi implementarea programelor de dezvoltare regională 
şi de cooperare transfrontalieră, precum şi pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuŃiilor delegate de instituŃia naŃională cu atribuŃii în acest domeniu, finanŃarea 
se realizează în baza unor contracte negociate şi încheiate pentru managementul 
administrativ, tehnic şi financiar al programelor de dezvoltare regională şi al 
programelor de cooperare transfrontalieră. 
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    (3) Pentru implementarea programelor naŃionale prin agenŃiile pentru dezvoltare 
regională şi/sau pentru îndeplinirea unor atribuŃii delegate acestora de instituŃiile 
naŃionale, finanŃarea se realizează în baza unor contracte negociate şi încheiate cu 
instituŃiile respective pentru implementarea programelor naŃionale. 
    (4) OperaŃiunile financiare privind executarea programelor şi/sau proiectelor 
finanŃate din fonduri publice se derulează de către agenŃiile pentru dezvoltare 
regională, prin unităŃile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 
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    (4^1) OperaŃiunile financiare privind executarea programelor şi/sau proiectelor 
finanŃate din fonduri publice se derulează de birourile regionale pentru cooperare 
transfrontalieră, prin unităŃile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 
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    (5) Fondul pentru dezvoltare regională nu poate avea altă destinaŃie decât cea 
prevăzută de prezenta lege. 
    (6) DisponibilităŃile înregistrate la finele exerciŃiului financiar la Fondul pentru 
dezvoltare regională se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaŃie. 
 
    CAP. 4 
    Structuri naŃionale pentru dezvoltare regională 
 
    ART. 11 
    (1) Consiliul naŃional pentru dezvoltare regională este structura naŃională de tip 
partenerial, cu rol decizional privind elaborarea şi implementarea obiectivelor 
politicii de dezvoltare regională. 
    (2) Preşedintele Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională este 
conducătorul instituŃiei naŃionale cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale şi 
poate delega această funcŃie. 
    (3) Consiliul naŃional pentru dezvoltare regională are în componenŃa sa 
preşedinŃii şi vicepreşedinŃii consiliilor pentru dezvoltare regională şi, la paritate cu 



numărul acestora, reprezentanŃi ai Guvernului, desemnaŃi prin hotărâre a 
Guvernului, inclusiv preşedintele. 
    (4) Înlocuirea unui membru al Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională se 
comunică, în timp util, instituŃiei care asigură preşedinŃia Consiliului naŃional 
pentru dezvoltare regională. 
    ART. 12 
    Consiliul naŃional pentru dezvoltare regională are următoarele atribuŃii: 
    a) avizează politicile şi strategia naŃională pentru dezvoltare regională, precum şi 
Planul naŃional de dezvoltare, care conŃine priorităŃile şi măsurile multianuale de 
finanŃare a obiectivelor naŃionale ale coeziunii economice şi sociale; 
    b) aprobă criteriile şi priorităŃile privind utilizarea Fondului naŃional pentru 
dezvoltare regională; 
    c) prezintă Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finanŃate din Fondul 
naŃional pentru dezvoltare regională; 
    d) analizează utilizarea fondurilor alocate agenŃiilor pentru dezvoltare regională 
din Fondul naŃional pentru dezvoltare regională, pe baza rapoartelor de 
monitorizare elaborate şi transmise de către consiliile pentru dezvoltare regională; 
    e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea 
regională alocate României de către Uniunea Europeană în perioada de preaderare; 
    f) urmăreşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul 
activităŃilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, 
interregional, la nivelul euroregiunilor; 
    g) avizează proiectele propuse de agenŃiile pentru dezvoltare regională şi 
aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională pentru finanŃarea acestora din 
programele de dezvoltare regională, în cazul licitaŃiilor de proiecte organizate la 
nivel regional; 
    h) aprobă proiectele propuse de agenŃiile pentru dezvoltare regională şi aprobate 
de consiliul pentru dezvoltare regională, pentru finanŃarea acestora din programele 
de dezvoltare regională, în cazul licitaŃiilor de proiecte organizate la nivel naŃional; 
    i) analizează şi aprobă rapoartele de activitate prezentate de către Comitetul 
NaŃional de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune 
economică şi socială, constituit în baza prevederilor Memorandumului de finanŃare 
PHARE, precum şi propunerile înaintate de acest comitet. 
    ART. 13 
    (1) Ministerul Integrării Europene, organ de specialitate al administraŃiei publice 
centrale, aflat în subordinea Guvernului, este instituŃia care exercită, la nivel 
naŃional, atribuŃiile şi responsabilitatea elaborării, promovării, coordonării, 
gestionării, implementării şi monitorizării politicilor şi strategiilor de dezvoltare 
regională din România, precum şi a programelor de coeziune economică şi socială. 



    (2) Ministerul Integrării Europene asigură secretariatul Consiliului naŃional 
pentru dezvoltare regională. 
    ART. 14 
    (1) Programele multianuale de dezvoltare regională se finanŃează din Fondul 
naŃional pentru dezvoltare regională, constituit din sumele care se alocă, anual, prin 
bugetul de stat, ca poziŃie distinctă pentru politica de dezvoltare regională. 
    (2) Fondul naŃional pentru dezvoltare regională, administrat de Ministerul 
Integrării Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria 
Statului. 
    (3) Fondul naŃional pentru dezvoltare regională se constituie din: 
    a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevăzute într-o poziŃie distinctă şi care 
se alocă, prin hotărâre a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regională 
finanŃate numai de la bugetul de stat; 
    b) asistenŃă financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaŃii 
internaŃionale, bănci. 
    (4) DisponibilităŃile înregistrate la finele exerciŃiului financiar la Fondul naŃional 
pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaŃie. 
    (5) Pentru finanŃarea cheltuielilor de asistenŃă tehnică necesare în vederea 
selecŃiei şi monitorizării programelor şi proiectelor de dezvoltare regională 
finanŃate exclusiv de la bugetul de stat, instituŃia naŃională cu atribuŃii în domeniul 
managementului tehnic şi financiar al acestor programe alocă un anumit procent 
din bugetele programelor şi proiectelor respective. 
    ART. 15 
    (1) Institutul NaŃional de Statistică colectează din regiunile de dezvoltare datele 
statistice specifice, necesare fundamentării şi monitorizării politicilor de dezvoltare 
regională. 
    (2) AgenŃiile pentru dezvoltare regională colaborează cu direcŃiile regionale de 
statistică, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare 
fundamentării şi monitorizării politicilor de dezvoltare regională. 
    ART. 16 
    Utilizarea pentru alte destinaŃii decât cea pentru care au fost acordate a 
fondurilor alocate din Fondul naŃional pentru dezvoltare regională, pentru 
proiectele de dezvoltare regională şi, după caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare 
regională, inclusiv a sumelor de la bugetele instituŃiilor naŃionale şi locale, care 
finanŃează activităŃile agenŃiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constată 
şi se sancŃionează de către organele de control abilitate, potrivit legii. 
    ART. 17 
    (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aprobă, prin 
hotărâre, regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor pentru 
dezvoltare regională. 



    (2) În termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevăzut la 
alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regională îşi elaborează şi aprobă propriul 
regulament de organizare şi funcŃionare. 
    ART. 18 
    Regulamentele de organizare şi funcŃionare ale consiliilor pentru dezvoltare 
regională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 19 
    Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului naŃional pentru 
dezvoltare regională se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
    ART. 20 
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, agenŃiile pentru 
dezvoltare regională îşi modifică corespunzător statutele proprii de organizare şi 
funcŃionare şi le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regională. 
    ART. 21 
    (1) Directorul agenŃiei pentru dezvoltare regională dispune măsurile necesare 
pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare, referitoare la independenŃa 
auditorilor interni, care îşi desfăşoară activitatea în structurile agenŃiei; acesta nu 
poate delega această funcŃie altor salariaŃi; auditorii interni din cadrul agenŃiilor îşi 
exercită activităŃile în conformitate cu legislaŃia naŃională, armonizată cu 
standardele internaŃionale în domeniul auditului intern. 
    (2) Structura de audit intern, precum şi auditorii nu pot fi implicaŃi în nici una 
dintre activităŃile manageriale, de control sau de execuŃie, din cadrul agenŃiei pentru 
dezvoltare regională. 
    ART. 22 
    (1) Personalul de decizie din cadrul agenŃiilor pentru dezvoltare regională nu 
poate fi implicat şi nu poate desfăşura activităŃi care constituie conflict de interese 
cu atribuŃiile de serviciu şi nu poate fi asociat şi deŃine acŃiuni sau părŃi sociale într-
o societate comercială care beneficiază, sub orice formă, de sprijin financiar sau de 
alte servicii furnizate de agenŃii; în toate situaŃiile, personalul agenŃiei este obligat 
să respecte, indiferent de funcŃia pe care o ocupă, actele normative în vigoare 
privind conflictul de interese. 
    (2) Personalul agenŃiei, inclusiv personalul din birourile judeŃene, indiferent de 
funcŃia pe care o ocupă, nu poate exercita activităŃi în cadrul agenŃiei şi nu poate fi 
numit sau reconfirmat în funcŃii de decizie în cadrul acesteia, dacă a suferit 
condamnări penale definitive. 
    ART. 23 
    Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
    ART. 24 



    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 151/1998 privind 
dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi orice alte dispoziŃii contrare. 
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    ANEXA 1 
 
        DENUMIREA ŞI COMPONENłA REGIUNILOR DE DEZVOLTARE ÎN 
ROMÂNIA 
 
    1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează judeŃele Bacău, Botoşani, 
Iaşi, NeamŃ, Suceava şi Vaslui. 
    2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează judeŃele Brăila, Buzău, 
ConstanŃa, GalaŃi, Vrancea şi Tulcea. 
    3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează judeŃele Argeş, 
Călăraşi, DâmboviŃa, Giurgiu, IalomiŃa, Prahova şi Teleorman. 
    4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează judeŃele Dolj, Gorj, 
MehedinŃi, Olt şi Vâlcea. 
    5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează judeŃele Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara şi Timiş. 
    6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează judeŃele Bihor, BistriŃa-
Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. 
    7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează judeŃele Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 
    8. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - care grupează municipiul Bucureşti 
şi judeŃul Ilfov. 
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