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Axa Prioritarã 1 a Programului Operaþional Regional: „Sprijinirea 
dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani de creºtere” are ca scop 
creºterea calitãþii vieþii ºi crearea de noi locuri de muncã, prin reabilitarea 
infrastructurii urbane, îmbunãtãþirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum ºi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ºi a 
antreprenoriatului.

Astfel, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi finanþate planuri integrate 
de dezvoltare urbanã pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea 
arealelor urbane (”zone de acþiune urbanã”), clar delimitate spaþial în cadrul 
oraºelor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra 
dezvoltãrii de ansamblu a oraºului, cât ºi a zonei înconjurãtoare.

În cadrul acestui domeniu major de intervenþie sunt prevãzute trei sub-
domenii, în funcþie de tipul beneficiarilor de finanþare nerambursabilã, 
respectiv:

? p o l i  d e  c r e º t e r e ,  
reprezentaþi de ºapte 
mari centre urbane (Iaºi, 
Constanþa, Ploieºti, 
Craiova, Timiºoara, Cluj-
Napoca ºi Braºov) ºi 
arealele de influenþã ale 
acestora, sub-domeniu 
lansat în 8 decembrie 
2008.

? poli de dezvoltare 
urbanã, reprezentaþi de 
municipiile Arad, Baia Mare, Bacãu, Brãila, Galaþi, Deva, Oradea, 
Piteºti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureº, sub-
domeniu lansat în 20 noiembrie 2008. 

Polii de creºtere ºi polii de dezvoltare urbanã au fost desemnaþi prin HG 
nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naþionali de creºtere în care se 
realizeazã cu prioritate investiþii din programele cu finanþare comunitarã ºi 
naþionalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
      ? centre urbane, reprezentate de oraºe/municipii cu peste 10.000 de 
locuitori, altele decât polii de creºtere ºi polii de dezvoltare urbanã, sub-
domeniu lansat în 6 noiembrie 2008.



Alocarea financiarã orientativã pentru aceastã axã prioritarã este de 
1391,17 milioane euro la nivel naþional, din care Regiunii Centru îi revin 
aproximativ 151,64 milioane euro pentru perioada 2007-2013.

Astfel alocarea financiarã orientativã, la nivelul Regiunii Centru, pe 
cele trei sub-domenii se prezintã în felul urmãtor:

Spre deosebire de celelalte axe prioritare ale Programului 
Operaþional Regional, axa prioritarã 1 este una puþin mai complexã. 
Aceastã axã prioritarã finanþeazã planuri integrate de dezvoltare urbanã. 
Aceste planuri integrate de dezvoltare urbanã sunt documente de 
planificare a dezvoltãrii de mai mare sau mai micã anvergurã în funcþie de 
categoria solicitantului. Acest plan 
integrat se va implementa printr-o serie 
de proiecte individuale care sunt 
nominalizate în cadrul Planului.

Planurile integrate de dez-
voltare urbanã se finanþeazã parþial, în 
limita sumelor de care dispune fiecare 
regiune de dezvoltare, din axa prioritarã 
1 a POR. În acest sens, trebuie acordatã 
o atenþie specialã activitãþilor 
proiectelor respective, în sensul asi-
gurãrii încadrãrii acestora în categoriile 
de activitãþi eligibile pentru aceastã Axã 
prioritarã a POR. Pentru finanþarea 
integralã a acestor planuri se pot utiliza alte surse identificate de 
autoritãþile locale (programe naþionale de dezvoltare,  alte programe 
europene, credite comerciale etc).



Proiectele individuale, 
incluse în planurile integrate 
de dezvoltare urbanã ce vor fi 
finanþate prin intermediul Axei 
prioritare 1, domeniul major 
de intervenþie 1.1 al POR, 
trebuie sã se încadreze în 
urmãtoarele categorii de ope-
raþiuni ºi activitãþi eligibile: 

a) reabil itarea infra-
structurii urbane ºi 
îmbunãtãþirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban: 

- infrastructura publicã urbanã
- transport ºi mobilitatea populaþiei
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naþional ºi local, 

din mediul urban
b) dezvoltarea durabilã a mediului de afaceri; 
c) reabilitarea infrastructurii sociale.

Formatul recomandat al planului integrat se gãseºte anexat 
Ghidului solicitantului aferent 
fiecãrui sub-domeniu de intervenþie. 
În acest model sunt furnizate ºi 
informaþii cu privire la modul de 
completare a fiecãrei secþiuni a 
Planului. Se recomandã acordarea 
atenþiei cuvenite asigurãrii corelãrii 
dintre analiza situaþiei existente, 
nevoile identificate, obiectivele 
stabilite ºi strategia de dezvoltare 
adoptatã, precum ºi proiectele 
propuse pentru punerea în practicã a 
acestei strategii în vederea atingerii 
obiectivelor.



Aspecte de avut în vedere la elaborarea Planului integrat de 
dezvoltare urbanã:

? Planul integrat de dezvoltare urbanã nu este aprobat la nivel naþional 
sau regional, ci doar la nivelul localitãþii cãreia i se adreseazã.

? Sã se acorde mare atenþie la corelarea elementelor din interiorul 
planului. Nevoile de dezvoltare ale localitãþii sã se coreleze atât cu 
rezultatele analizei socio-economice, cât ºi cu prioritãþile de 
dezvoltare identificate. 

? Obiectivele incluse în strategie sã fie specifice, mãsurabile, realizabile, 
relevante ºi limitate în timp. Este recomandabilã prezentarea 
obiectivelor în cadrul unei Matrici a Cadrului Logic.

? Planul trebuie sã vizeze rezolvarea simultanã a mai multe probleme 
între care existã relaþii de interdependenþã. Aceastã relaþie de 
interdependenþã trebuie sã rezulte ºi sã fie demonstratã de hãrþile care 
prezintã localizarea nevoilor identificate cu cele de localizare a ariilor 
de intervenþie ºi a proiectelor individuale ºi, de asemenea, se 
recomandã realizarea unui tabel din care sã rezulte aceastã corelare.

? Sã se acorde atenþie deosebitã la PUG ºi PUZ-uri.
? Proiectele individuale identificate trebuie sã rãspundã nevoilor de 

dezvoltare.
? Structura de management a Planului integrat trebuie sã fie clar 

identificatã ºi sã aibã toate resursele necesare pentru implementarea 
Planului. Toate aceste elemente trebuie descrise clar.

? Procesul de informare publicã este recomandat sã includã organizarea a 
cel puþin o întâlnire cu actorii locali pentru prezentarea ºi dezbaterea 
strategiei Planului ºi una 
pent ru  p rezenta rea  
formei finale a acestuia; 
informarea media prin cel 
puþin 2 comunicate de 
p r e s ã ;  p u b l i c a r e a  
integralã a Planului pe 
pagina de internet a 
Primãriei. Toate aceste 
aspecte trebuie de-
monstrate prin docu-
mente.
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