HOTARÂRE nr. 998 din 27 august 2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor
de dezvoltare urbana în care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu
finantare comunitara si nationala

Guvernul României adopta prezenta hotarâre,
Art. 1
(1) Se desemneaza Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti si Timisoara ca poli
de crestere, în care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si
nationala, în conformitate cu legislatia în vigoare.
(2) Se desemneaza municipiile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, Galati, Deva, Oradea, Pitesti,
Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mures ca poli de dezvoltare urbana, în care
se realizeaza cu prioritate investitii din axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor
- poli urbani de crestere" a Programului operational regional 2007- 2013, astfel cum este definita
prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007, si din programele cu finantare
nationala, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 2
(1)Se aproba desemnarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ca autoritate
nationala responsabila cu elaborarea si implementarea politicii în domeniul polilor de crestere si
al polilor de dezvoltare urbana.
(2)Pentru finantarea polilor de crestere se aloca un procent de pâna la 50% din sursele financiare
aferente axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" a
Programului operational regional 2007-2013, astfel cum este definita prin Decizia Comisiei
Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.

(3)Ministerul Economiei si Finantelor participa alaturi de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor la coordonarea politicii în domeniul polilor de crestere.
(4)Pentru finantarea polilor de dezvoltare urbana se aloca un procent de pâna la 20% din sursele
financiare aferente axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de
crestere" a Programului Operational Regional 2007- 2013, astfel cum este definita prin Decizia
Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.

Art.3
Elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de crestere prevazuti
la art. 1 se realizeaza sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
si a Ministerului Economiei si Finantelor, prin implicarea tuturor autoritatilor administratiei
publice relevante pentru procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de crestere, în
special a ministerelor în cadrul carora functioneaza autoritati de management pentru programele
cu finantare comunitara.

Art. 4
(1)Se desemneaza, pentru fiecare pol de crestere prevazut la art. 1, un coordonator de pol, care
va sprijini coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de
crestere si a proiectelor incluse în plan, având urmatoarele atributii principale:
a)contribuie la elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de crestere;
b)stabileste o relatie de colaborare si consultare permanenta, la nivel central si local, cu
institutiile implicate în pregatirea si implementarea planului integrat de dezvoltare;
c)participa la reuniunile tehnice organizate în procesul de elaborare si implementare a planului
integrat de dezvoltare;
d)participa la monitorizarea respectarii graficului de implementare a planului integrat de
dezvoltare;
e)elaboreaza rapoarte si informari periodice privind stadiul implementarii planului integrat de
dezvoltare.
(2)Coordonatorul de pol îsi desfasoara activitatea în cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala
din regiunea de dezvoltare în care este localizat polul de crestere.
Art. 5
În aplicarea prevederilor art. 3 si 4, se va încheia câte un protocol tripartit între Ministerul
Economiei si Finantelor, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si fiecare
agentie pentru dezvoltare regionala care va reglementa urmatoarele aspecte:
a) procedura utilizata pentru selectia coordonatorului de pol;
b) atributiile detaliate ale coordonatorului de pol;
c) modalitatile de finantare a activitatii coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al
acestuia;
d) alte clauze privind asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii coordonatorului de
pol.

Art.6 Institutiile publice centrale si locale implicate în pregatirea si implementarea planului
integrat de dezvoltare al polului de crestere sprijina coordonatorul de pol în îndeplinirea
atributiilor care îi revin.
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