PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI
REGIONALĂ

O ROMÂNIE DEZVOLTATĂ
PENTRU TOȚI ROMÂNII

A Orice român, indiferent de regiune, trebuie să
ajungă în maximum 2 ore la cel mai apropiat
aeroport și în maxin o oră la cea mai apropiată
intrare pe autostradă
A Orice român, indiferent de regiune, trebuie să
aibă apă/ canalizare/gaze/acces la educație/
sănătate/cultură/sport și divertisment
A 42 Smart cities
A 100 Orașe competitive

OBIECTIVE

A.

C.

CREȘTEREA
AUTONOMIEI
LOCALE

DEZVOLTARE
SUSTENABILĂ ȘI
ECHITABILĂ

TRANZIȚIA DE LA
ECONOMIA LINIARĂ
LA ECONOMIA
CIRCULARĂ

D.

B.

REDUCEREA
DECALAJELOR
URBAN-RURAL

ÎNTĂRIREA IDENTITĂȚII
NAȚIONALE PRIN
VALORIFICAREA
TRADIȚIILOR
LOCALE ȘI
REGIONALE

E.

DE UNDE VIN BANII

BUGET NAȚIONAL
BUGET NEXT GENERATION EU
BUGET CFM 2014-2020
BUGET CFM 2021- 2027

TOTAL
35 MILIARDE EURO PÂNĂ ÎN 2024

O NOUĂ VIZIUNE DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI
Cum absorbim mai repede și mai mulți bani europeni

A. Descentralizăm alocarea fondurilor europene
B. Simplificăm procedurile și eliminăm blocajele
C. Lucrăm în parteneriat cu beneficiarii – acordăm
asistență profesionistă în pregătirea proiectelor
D. Transparență- înființăm registrul național al
investițiilor publice
E. PNDL, CNI, ANL și cadastru devin programe
suport pentru completarea proiectelor pe
fonduri europene

SIMPLIFICARE
ASISTENȚĂ
TRANSPARENȚĂ
DESCENTRALIZARE
ABSORBȚIE

DESCENTRALIZAREA ALOCĂRII
FONDURILOR EUROPENE

1. Elaborarea a 8 programe operaționale regionale,
gestionate în fiecare regiune de dezvoltare
2. Creșterea capacității ADR de a gestiona eficient
aceste programe, ca Autorități de Management
3. Creșterea capacității consiliilor județene și
a primăriilor de a absorbi fonduri europene –
implementarea soluțiilor prin care și UAT să
beneficieze de asistență tehnică pentru pregătirea
proiectelor
4. Rol consolidat al consiliilor județene în comitetele
de monitorizare POR din fiecare regiune
5. ADI-ITI. Extinderea teritoriilor în care se aplică
mecanisme ITI – Investiție Teritorială Integrată
și DLRC – Dezvoltare Locală Plasată sub
Responsabilitatea Comunității.
6. Sprijin pentru Grupurile de Acțiune Locală din
Mediul Rural – Leader.

SIMPLIFICAREA ALOCĂRII FONDURILOR EUROPENE

CE OBȚINEM
A Un sistem MySMIS performant și interconectat cu
bazele de date ale instituțiilor statului
A Reducerea radicală a volumului solicitărilor
privind documentația tehnico-economică
A Va fi simplu să ceri finanțare europeană și mai
rapid să primești răspunsul
A Contractarea se va face mai rapid! Va fi mai
simplu să implementezi proiectele

AUTORITĂȚILE LOCALE DEVIN MOTORUL
ATRAGERII BANILOR EUROPENI

A Prioritizarea nevoilor de investiții
A Clasificarea priorităților: naționale/strategice,
regionale și locale
A Diferențierea nivelului decizional în funcție de
amploarea unui proiect.
A Complementaritatea proiectelor
A Identificarea surselor de finanțare
A Prioritate rezultatelor

ASISTENȚĂ PROFESIONISTĂ ÎN
PREGĂTIREA PROIECTELOR
Pregătirea portofoliului de proiecte care vor absorbi fondurile UE din cadrul CFM 2021-2027
și din Planul Național de Redresare și Reziliență:

1.

includerea
în portofoliul
de proiecte a
proiectelor depuse,
eligibile fără finanțare
din lista de rezervă a
diferitelor apeluri din
exercițiul financiar
2014-2020

2.

Elaborarea
documentațiilor
tehnico economice pentru
proiectele noi cu
utilizarea finanțării
europene pentru
asistență tehnică;

5.

Operaționalizarea unui
mecanism de încadrare
a tuturor programelor
naționale, județene sau locale de
investiții, servicii educaționale,
sociale, ocupare, etc, în regulile de
eligibilitate ale fondurilor UE,

așa încât România să poată cere, pentru
aceste programe, rambursarea cheltuielilor din
alocările UE 2021-2027 și să genereze absorbția
continuă a banilor europeni, pe modelul polonez

3.

Minim un proiect
european major
pe judet și minim
un proiect european în
fiecare UAT.

6.

Premiem performanța co-finanțarea automată
a proiectelor finanțate
direct de către instituțiile
europene

(granturi comunitare, de ex. Horizon).

7.

4.

Platformă online
interactivă
pentru
Informare și
Asistență Fonduri
Nerambursabile.

Twinning operațional:

dezvoltarea unor programe de
colaborare între autoritățile publice
cu rezultate bune în atragerea
fondurilor europene și autoritățile publice
cu rezultate mai slabe cu scopul de a crește
gradul de absorbție și de a ne asigura că
resursele sunt distribuite echitabil la nivel
național.

TRANSPARENȚĂ ÎN ALOCAREA
BANILOR EUROPENI

1.

Predictibilitatea
finanțării

Pentru competițiile pentru
granturi (de orice tip) se va
elabora și publica calendarul
anual în luna noiembrie
a anului precedent iar
calendarul va fi actualizat
lunar.

3.

2.

Alocări în timp real

Pentru toate apelurile
din toate programele
operaționale se va publica
și actualiza în timp real lista
proiectelor depuse, valoarea
cererilor de finanțare depuse
și bugetului rămas disponibil.

Sprijin pentru beneficiari

Publicarea și actualizarea listei furnizorilor de servicii în cadrul
contractelor de asistență tehnică, a listei, CV-urilor și responsabilității
experților care lucrează în cadrul acestor contracte, a valorilor
angajate și executate ale contractelor, a rezultatelor contractelor dar
și a modului în care aceste rezultate au fost valorificate.

TRANSPARENȚĂ – REGISTRUL NAȚIONAL
AL INVESTIȚIILOR PUBLICE

A O singură platformă publică cu toate proiectele
și cu toți beneficiarii
A Digitalizare și transparență în acordarea banilor
publici
A Prioritizarea investițiilor pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare echilibrată la nivel
local și regional.

PNDL, CNI, ANL ȘI CADASTRU DEVIN
PROGRAME SUPORT

A Finanțăm din fonduri guvernamentale tot ce nu
se poate prin fonduri europene.
A Salvăm bani românești și ne dezvoltăm cu bani
europeni
A PNDL 2 – finalizare 2023
A Înființarea din 2021 a Fondului Național de
Dezvoltare Locală (FNDL) – 3 miliarde euro/
an – mai mulți bani/ mai multe proiecte pentru
comunitățile locale;
A CNI – finanțarea dezvoltării stațiunilor
românești/ programul balnear

Programe
de
dezvoltare
locală și
regională

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
(Programul Comunităților Locale Moderne)

BUGET - 3 MILIARDE de EURO/AN
(fonduri europene prin Planul de redresare și reziliență/ Trezorerie)

ASIGURAREA PACHETULUI MINIM DE SERVICII PUBLICE ÎN FIECARE
LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL – 10 S (servicii):
A Sănătate — dispensar medical rural, centru medical de permanenţă;
A Educaţie — şcoli, grădiniţe, creşe;
A Alimentarea cu gaze;
A Apă-canalizare;
A Energie termică, electrică:
A Iluminat public;
A Transport, drumuri — modernizare/reabilitare drumuri comunale,
judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete;
A Salubrizare — conformare cu ţintele obligatorii în materie de mediu
A Cultură — cămin cultural;
A Culte — reabilitare lăcaş de cult;
A Sport — construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi
performanţă;
A Locuinţă — locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu
pentru specialişti, clădiri cu risc seismic

PROGRAMUL 42 DE ORAȘE INTELIGENTE
PÂNĂ ÎN 2024
Monitorizare
inteligentă
rețele de trafic
și transport
public, iluminat
etc

Digitalizare
servicii și
utilități
publice

42 SMART
CITIES

Mobilitate
urbană,
reciclare
inteligentă
a deșeurilor,
cultură
participativă

Administrație
– Mediu de
Afaceri – ONG
– Universități

PROGRAMUL 100 ORAȘE COMPETITIVE
PÂNĂ ÎN 2024
Investiții în
infrastructura
de afaceri
(parcuri
industriale,
start-up etc.)

Investiții în
educație și
sănătate

Reabilitare
sisteme de
termoficare

Parteneriat
administrație
publică mediul de
afaceri

100
orașe
competitive

Regenerare
urbană

Modernizarea
sistemelor
de transport
public

Birouri „one
shop” pt
atragerea de
investiții

PROGRAMUL MOBILITATE LOCALĂ

A Investiții în mobilitatea urbană cu impact asupra
dezvoltării locale, serviciilor publice de transport în
comun de călători,
A Descongestionarea traficului;
A Sprijin pentru achiziția de material rulant destinat
transportului local urban/metropolitan.

PROGRAMUL REGENERARE LOCALĂ

A Renovarea unei structuri existente, vechi sau noi, cu
un grad de valoare estetică şi istorică, sau de reper
la nivel urban, şi conversia funcţională a acestei
structuri prin remodelarea spaţiului interior şi
exterior (recompartimentări, extinderi, etc.).
A Reabilitarea zonelor istorice și de interes cultural,
a spațiilor publice (inlcuisv celor de locuit), parcuri,
grădini, zone de interes local.
A Regenerare locală cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile pentru îmbunătățirea standardelor
de locuit ale populației.

O ROMÂNIE A TRADIȚIILOR
ȘI SPIRITULUI ROMÂNESC

A Valorificarea patrimoniului natural și cultural:
cetăți antice (dacice/romane)/medievale
(românești/săsești), castele, conace, case
memoriale, monumente și clădiri istorice.
A Investiții în mobilitate de acces pentru zonele
cu patrimoniu natural și cultural: căi de acces,
conexiune la utilități edilitare (apă, canalizare,
combustibil de tranziție, curent electric), locuri
de parcare și alte investiții necesare în creșterea
gradului de accesibilitate pentru valorificarea
patrimoniului.

Dezvoltare
regională durabilă.
Programe adresate
consiliilor județene
și asociațiilor
pentru dezvoltare
intracomunitară

REȚELE INTELIGENTE DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN TOATE
COMUNITĂȚILE PRIN INVESTIȚII
INTELIGENTE ȘI INTEGRATE

A Investiții în retele inteligente de alimentare
cu apă, extindere sau reabilitare ca parte a
rețelelor regionale.
A Investiții în sisteme inteligente alternative
de management ape uzate menajere pentru
aglomerările sub 2.000 de locuitori.

STOP POLUĂRII
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii
de management eficient al resurselor

Investiții în situri poluate, depozite de deșeuri și
platforme industriale pentru a sprijini tranziția către
o economie cu emisii zero de carbon, cu impact
major asupra unui mediu mai curat

ENERGIE PENTRU TOȚI. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

A Investiții în producția de energie din surse
regenerabile - apă, vânt, solar.
A Investiții în rețele inteligente de transport și
distribuție a combustibililor de tranziție și a
energiei obținute din surse regenerabile.
A Investiții în rețele inteligente de asigurare a
energiei termice (inclusiv sisteme de producere
a energiei termice în cogenerare, energie
regenerabilă)
A Clădiri publice și rezidențiale eficiente energetic.
A Investiții în extinderea rețelelor de distribuție a
gazelor naturale. Racordarea la gaze a 80% din
locuințele din România.

OBIECTIVELE PSD PÂNĂ ÎN 2024
80%

din media UE a PIB pe locuitor la PPC

20%

Reducerea cu 20% a decalajelor de dezvoltare între
rural și urban

54%

rată de absorbție până la 31 decembrie 2024, iar
diferența să fie absorbită până la 31 decembrie 2027

