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I. INTRODUCERE
Documentul Cadru de Implementare este un document programatic naţional elaborat pe
baza Programului Operaţional Regional. Rolul Documentului Cadru de Implementare este
de a detalia, pe domenii de intervenţie, cine sunt beneficiarii proiectelor, care sunt
activităţile eligibile, criteriile de eligibilitate şi selecţie a proiectelor, mărimea alocărilor
financiare, sistemul de implementare, monitorizare şi evaluare a programului.
Documentul Cadru de Implementare conţine informaţii necesare atât celor care
implementează Programul Operaţional Regional, precum şi beneficiarilor acestui Program,
adică cei care elaborează proiecte şi solicită finanţare pentru aceste proiecte.
Documentul Cadru de Implementare este un document care poate fi folosit independent de
Programul Operaţional Regional. Tocmai de aceea, el cuprinde un rezumat al strategiei şi
obiectivelor Programului, pentru a evidenţia legătura dintre cele două documente.
Documentul respectă întocmai strategia şi obiectivele Programului, precum şi ale Cadrului
Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013.
Documentul Cadru de Implementare a fost elaborat de Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Regional, în colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională.
STRATEGIA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
(POR) 2007-2013
Strategia Programului Operaţional Regional
Strategia POR reflectă politica României de dezvoltare regională - care a stat la baza
elaborării Legii Dezvoltării Regionale (Legea nr. 315/2004) - şi procesul de descentralizare,
reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 339/2004. De asemenea, această
Strategie ia în considerare Orientările Strategice ale Comunităţii şi politica de coeziune a
Uniunii Europene pentru perioada 2007–2013, precum şi Strategia Lisabona, care pune un
accent deosebit pe sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării.
Strategia s-a elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, în sensul că ea
se bazează pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional, în largi
grupuri de lucru parteneriale.
Strategia POR este în concordanţă cu obiectivele PND şi ale Cadrului Naţional Strategic de
Referinţă (CNSR) 2007-2013, contribuind la atingerea obiectivului global şi a obiectivelor
specifice ale CNSR, privind diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre România şi
celelalte state membre ale UE.
Programul Operaţional Regional vizează toate cele patru domenii prioritare ale CNSR şi
contribuie la soluţionarea majorităţii problemelor de dezvoltare identificate de Strategia
Naţională de Dezvoltare. In ce priveşte resursele umane, deşi acestea nu constituie un
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domeniu de intervenţie distinct al Programului Operaţional Regional, acesta realizează prin
sprijinirea diferitelor tipuri de infrastructuri, complementaritatea cu Programul destinat
prioritar activităţilor de formare a resurselor umane.
Fundamentare
Strategia dezvoltării regionale decurge din problemele-cheie identificate în analiza socioeconomică naţională regională şi cele opt analize regionale specifice, şi anume:
Concentrarea creşterii economice, impulsionată de investiţiile străine directe, în
zona Bucureştiului, ceea ce a determinat creşterea disparităţilor dintre Regiunea
Bucureşti-Ilfov şi celelalte şapte Regiuni, precum şi apariţia problemelor de
congestionare a oraşului capitală;
Declinul socio-economic a numeroase centre urbane regionale şi diminuarea
rolului lor în dezvoltarea arealelor adiacente şi a Regiunilor;
Pierderea funcţiilor urbane a multor oraşe mici şi mijlocii, în special a celor
monoindustriale, fenomen generat de restructurarea industrială; această pierdere
a funcţiilor este, de regulă, însoţită de probleme sociale;
Reapariţia dezechilibrului istoric de dezvoltare între jumătatea de est şi jumătatea
de vest a ţării, din cauza reorientării fluxurilor comerciale şi accesului la pieţele
vestice, precum şi a dificultăţilor pe care partea vestică a ţării pare să le aibă în a
se conecta la pieţele globalizate, din afara Europei;
Decuplarea economică a unor zone tradiţional subdezvoltate din nordul ţării şi
de-a lungul Dunării;
Existenţa unor întinse zone ale ţării, a căror perspectivă de dezvoltare este
marcată de lipsa forţei de muncă şi de un fenomen masiv de migraţie temporară;
Probleme importante de accesibilitate - precondiţie pentru dezvoltarea locală;
O populaţie în declin şi îmbătrânită, o rată ridicată de dependenţă, reflectate întro cerere crescândă de servicii de sănătate şi servicii sociale;
Posibila apariţie a unui fenomen de stagnare economică în zonele montane;
Competitivitatea redusă a multor afaceri, în special în sectorul turistic, cu
productivitate a muncii scăzută, lipsa investiţiilor şi a aptitudinilor manageriale,
grad redus de utilizare a tehnologiilor şi echipamentelor moderne;
Calitatea slabă a infrastructurii publice (infrastructura rutieră, de sănătate, socială
şi educaţională), utilităţi publice urbane învechite şi necesitatea conservării
valorilor istorice şi culturale;
Obiectivul strategic
Urmare a apariţiei şi dinamicii acestor procese, puse în evidenţă de analizele economice şi
sociale, a fost stabilit ca obiectiv strategic al POR sprijinirea unei dezvoltări economice,
sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor
şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afacer,[ pentru a face din regiunile
României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a
investi şi a munci.
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Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare diferenţiată a
fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă
corelare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale Sectoriale.
ă
În concordanţă cu Strategia Regională a CNSR, Programul Operaţional Regional dă
prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor
mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile
a oraşelor - potenţiali poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a
teritoriului României.
Obiective specifice
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia se articulează în
jurul următoarelor obiective specifice:
Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor.
Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor
urbane şi a legăturilor lor cu arealele înconjurătoare.
Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.
Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Implementarea acestui program va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale,
precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele
urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi
cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.
Scopul POR este de a atinge obiectivul general şi obiectivele specifice ale Strategiei de
dezvoltare regională a CNSR prin acţiuni specific regionale şi/sau locale, complementare
intervenţiilor naţional - sectoriale, care vor sprijini dezvoltarea regiunilor şi vor genera
creştere economică.
Axe prioritare tematice
Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată,
bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de
stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe
următoarele axe prioritare tematice:
•
•
•
•
•
•

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Asistenţă Tehnică
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II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE
II.1. Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere
II.1.1. Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare
II.1.1.1. Descriere
Procesul de restructurare a economiei româneşti după anul 1990, generat de declinul
activităţilor industriale, îndeosebi ale industriei grele, a afectat profund oraşele României,
iniţial oraşele mici şi mijlocii cu activităţi mono-industriale, iar ulterior şi centre urbane
mari, cu tradiţii industriale. Diminuarea numărului locurilor de muncă în întreprinderile
industriale, în condiţiile în care numărul locurilor de muncă în activităţi terţiare nu a crescut
suficient de mult pentru a absorbi forţa de muncă din industrie, a făcut ca România să se
confrunte cu un fenomen unic în Europa ca intensitate, anume migraţia definitivă a
populaţiei de la oraş la sat, dar şi o „migraţie de week-end şi concedii” ale citadinilor care
şi-au redobândit pământul moştenit, în parcele mici de terenuri, care se adaugă celor care
practică o agricultură de subzistenţă.
Diminuarea veniturilor populaţiei de la oraşe şi legat de acestea, a bugetelor autorităţilor
locale, au dus la restrângerea investiţiilor publice în infrastructura de bază a oraşelor, la
deteriorarea vieţii citadine, cu impact asupra calităţii vieţii locuitorilor din mediul urban.
Este cazul deopotrivă al zonelor periferice ale oraşelor, dar şi a zonelor centrale ale
acestora, unde clădiri de mare valoare istorică, culturală şi artistică sunt abandonate sau
într-o stare avansată de degradare, locuite de minorităţi etnice sau categorii de populaţie
marginalizate. De asemenea, aceste zone înregistrează un grad ridicat de deteriorare a
spaţiilor publice: străzi cu pavaj şi asfalt deteriorat, iluminat stradal incomplet şi/sau
inadecvat, suprafaţă redusă a parcurilor şi zonelor de recreere, etc. Această situaţie este
agravată de absenţa sau caracterul limitat al activităţilor antreprenoriale, ceea ce face ca
bugetul acestor comunităţi să nu poată face faţă cerinţelor de refacere a infrastructurii
urbane de bază, de punere în valoare a unor vechi areale urbane, care ar putea atrage micii
întreprinzători, sau de sprijinire a categoriilor dezavantajate.
Pentru a contribui la rezolvarea unor astfel de probleme complexe şi pentru asigurarea unei
dezvoltări policentrice echilibrate, se vor finanţa planuri integrate de dezvoltare urbană
ale unor areale clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor de rang 0 şi 1, numite ”zone
de acţiune urbană”, precum şi planuri şi proiecte integrate de dezvoltare urbană ale
oraşelor de rangul 2 şi 3, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi.
Planul integrat de dezvoltare urbană: în cazul oraşelor - poli de creştere naţionali este
un document de planificare comprehensivă a dezvoltării, care coreleză politicile sectoriale
- economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale şi se implementează
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printr-o succesiune de proiecte individuale, care se corelează unele cu altele, fiind
denumite “proiecte integrate”, în scopul realizării unei dezvoltări urbane durabile.
In cazul oraşelor poli de creştere regionali şi locali, Planul integrat de dezvoltare
urbană este un document de planificare a dezvoltării de mai mai mică anvergură, ceea ce
face posibilă elaborarea planului simultan cu identificarea proiectelor integrate prin care
acesta se implementează. Planul polilor regionali şi locali poate cuprinde ansamblul
oraşului.
Avantajul acestei abordări integrate a dezvoltării, atât în cazul polilor naţionali de creştere,
cât şi în cazul celor regionali/locali, constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de
probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează şi arealele adiacente
zonei de intervenţie propriu-zise.
Obiectivul acestui domeniu de intervenţie, precum şi al axei prioritare îl constituie
creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea
infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,
precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.
Planul integrat poate fi finanţat total sau parţial din POR, iar proiectele individuale
implementate prin POR trebuie să se încadreze în cel puţin două din următoarele trei
categorii de proiecte: reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban; dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; reabilitarea
infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor multifamiliale şi/sau sociale şi îmbunătăţirea
serviciilor sociale. In cazul locuinţelor, se are în vedere reabilitarea termică a acestora, în
concordanţă cu Directiva 91/20002/CE privind performanta energetica a cladirilor,
transpusă în legislatia româna prin Legea nr 372/2005 privind performanţa energetică a
clădirilor.
II.1.1.1.1 Planul Integrat de dezvoltare al unei/unor zone de acţiune urbană al unui
oraş - poli de creştere naţional:
1. Caracterizarea situaţiei curente a oraşului
• încadrare în regiune, în sistemul urban naţional şi regional
• caracteristici demografice
• caracteristici economice (profil economic, accesibilitate,
învăţământ universitar, cercetare)
• dinamica investiţiilor
• caracteristici sociale
• nevoi de dezvoltare identificate
• potenţial de dezvoltare
2. Strategia dezvoltării oraşului
• viziunea strategică
• obiective strategice şi priorităţi de dezvoltare
• programe identificate
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servicii

publice,

•

identificarea zonei/zonelor de acţiune urbană şi corelarea cu viziunea strategică

3. Planul integrat de dezvoltare al zonei/zonelor de acţiune urbană
3.1. Caracterizarea zonei/zonelor de acţiune urbană
3.2. Diagnosticul zonei /zonelor de acţiune urbană
3.3. Strategia dezvoltării zonei /zonelor de acţiune urbană
• viziunea strategică
• obiective strategice şi priorităţi de dezvoltare
• proiecte identificate
3.4. Program de acţiune
3.5. Finanţarea planului integrat de dezvoltare a zonei /zonelor de acţiune urbană
• Surse de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri UE, fonduri private);
• Planificarea investiţiilor şi planul de investiţii publice
3.6.Managementul implementării planului integrat
• Descrierea structurii care asigură managementul implementării proiectelor;
• Descrierea relaţiilor interinstituţionale
• Monitorizarea implementării
4. Consultarea publică în procesul elaborării planului
•

Descrierea parteneriatelor: parteneri consultaţi

II.1.1.1.2 Plan integrat de dezvoltare a unui oraş – pol de creştere regional/local
1. Caracterizarea generală a oraşului
•
•
•
•
•
•

caracteristici demografice
caracteristici economice (profil
învăţământ universitar, cercetare)
dinamica investiţiilor
caracteristici sociale
nevoi de dezvoltare identificate
potenţial de dezvoltare

economic,

2. Strategia dezvoltării oraşului
•
•
•

obiective
priorităţi de dezvoltare
proiecte identificate şi modul lor de integrare
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accesibilitate,

servicii

publice,

3. Planificarea implementării proiectelor integrate
•
•
•

necesarul de finanţare;
planul de investiţii publice;
rezultatele aşteptate;

4. Managementul implementării proiectelor integrate
•
•

Descrierea structurii care asigură managementul implementării proiectelor;
Descrierea relaţiilor interinstituţionale.

5. Informarea publicului în procesul elaborării planului
II.1.1.2. Operaţiuni
•
•
•

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor multifamililale şi sociale şi
îmbunătăţirea serviciilor sociale

II.1.1.3. Activităţi eligibile orientative
Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban
a) infrastructura publică urbană :
•
•
•
•
•
•
•
•

reabilitarea termică a locuinţelor multifamilale;
finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate şi pregătirea lor pentru noi tipuri
de activităţi economice şi sociale;
demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare,
care nu aparţin patrimoniului naţional cultural şi amenajarea terenurilor degradate
/neutilizate, pentru construcţia de clădiri de utilitate publică sau spaţii verzi;
crearea şi reabilitarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, pieţe, zone
pietonale, poduri, pasaje, pasarele, etc;
dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane (iluminat
public, cablare broadband, etc);
crearea /modernizarea/extinderea spaţiilor verzi pentru recreere (grădini publice,
parcuri, mobilier urban, containere, deşeuri);
reabilitarea siturilor industriale şi/sau a siturilor poluate şi abandonate şi pregătirea
lor pentru noi utilizări;
achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al
cetăţenilor la servicii publice.
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•

Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu
echipamente specifice pentru managementul traficului);

b) transport şi mobilitatea populaţiei:
•
•
•
•

construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea
celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii
integrării diferitelor moduri de transport public urban;
extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a
infrastructurii aferente ;
construcţia şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în
comun şi/sau piste pentru biciclete;
achiziţionarea de mijloace de transport public ecologice;

c) patrimoniu cultural naţional1, patrimoniu cultural local din mediul urban2 şi
infrastructura pentru activităţi culturale:
•
•
•
•
•
•
•
•

reabilitarea şi restaurarea clădirilor şi monumentelor de importanţă istorică şi
culturală corespunzătoare listelor monumentelor de patrimoniu;
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu;
Restaurarea, protecţia şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor
murale exterioare;
Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele
reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;
Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de
siguranţă precum şi a celui decorativ;
Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul);
Construirea utilităţilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc);
Restaurarea sau consolidarea clădirilor în care se desfăşoară activităţi culturale
(teatre, muzee, centre culturale etc) şi dotarea lor echipamente conexe pentru
comunicare şi servicii de informare
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

•
•
•

Crearea şi /sau extinderea diferitelor tipuri de infrastructuri regionale/locale de
sprijinire a afacerilor;
Construirea / modernizarea /extinderea spaţiilor şi /sau a clădirilor, pentru
dezvoltarea activităţilor economice;
Construirea/ modernizarea / extinderea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv pentru
activităţi de producţie şi servicii pentru firme, inclusiv lucrări de demolare
(desfiinţare clădiri), dacă este necesar;

1

grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală, în conformitate cu lista întocmită de
Ministerul Culturii şi Cultelor
2
grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate cu lista
întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor
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•
•
•
•
•
•

Construirea/ modernizarea /extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii
de afaceri şi a drumurilor de acces ,
Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de
afaceri (staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul
de canalizare);
Conectarea la reţele broadband (Internet)
Cablarea clădirii;
Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ reabilitate/ extinse;
Activităţi de promovare;
Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor multifamiliale şi /sau
sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

•

•

•

Construirea/modernizarea clădirilor destinate infrastructurii sociale: centre de
îngrijire a copiilor, centre pentru bătrâni, centre de asistenţă pentru persoanele cu
deficienţe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate, precum şi dotarea
acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamentelor de informare şi
comunicare;
Renovarea clădirilor cu destinaţie de locuinţe multifamiliale şi/sau sociale:
o Renovarea părţilor comune ale clădirilor rezidenţiale colective, incluzând:
o înnoirea părţilor structurale principale ale clădirilor: acoperiş, faţadă,
ferestrele şi uşile de pe faţadă, casa scărilor, coridoarele interioare şi
exterioare, intrările şi exterioarele acestora, lift;
o instalaţiile tehnice ale clădirilor;
o acţiuni de eficientizare energetică;
o Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de
autorităţile publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate;
Achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii (sisteme de supraveghere, etc).

II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.

II.1.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
Nu se aplică.
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II.1.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, Euro An

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL

Contribuţia
UE
(FEDR)

127.359.275
102.281.115
149.867.265
120.395.009
159.872.128
128.448.505
193.757.249
155.698.831
205.313.836
164.988.660
249.316.898
200.361.161
305.685.134
245.633.248
1.391.171.785 1.117.806.529

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
22.550.437
2.527.723
0
25.078.160
26.483.635
2.988.621
0
29.472.256
28.229.451
3.194.172
0
31.423.623
34.177.710
3.880.708
0
38.058.418
36.211.799
4.113.377
0
40.325.176
43.956.303
4.999.434
0
48.955.737
53.932.485
6.119.401
0
60.051.886
245.541.820 27.823.436
0 273.365.256

Contribuţia
privată

II.1.1.7. Mărimea finanţării acordate
Reabilitarea
infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea
serviciilor urbane,
inclusiv transportul
urban

Dezvoltarea
Reabilitarea
durabilă a
infrastructurii sociale,
mediului de
inclusiv a locuinţelor
afaceri şi
sociale şi
reabilitarea
îmbunătăţirea
locuinţelor
serviciilor sociale
multifamiliale
1.700.000 – 150.000.000 Lei
(echivalentul a 500.000 - 45.000.000 Euro)

Valoarea totală a
programului integrat
Valoarea minimă a
programului integrat
Valoarea maximă a
finanţării acordate
Valoarea eligibilă a
proiectelor
Mărimea maximă a
finanţării acordate din
costul total eligibil
Contribuţia eligibilă
minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant

10 Milioane Euro – poli naţionali
5 Milioane Euro – poli regionali /locali
Nu se aplică
Nu se aplică
98%3
50% (40% pentru
Regiunea Bucureşti –
Ilfov)
2%3
4
50% (60% pentru
Regiunea Bucureşti –
4

3

50% (40% pentru
Regiunea
Bucureşti – Ilfov)
50% (40% pentru
Regiunea

98%
50% (40% pentru
Regiunea Bucureşti –
Ilfov
2%
50% (40% pentru
Regiunea Bucureşti –

Pentru toate activităţile, cu excepţia celor legate de investiţiile iniţiale pentru reabilitarea siturilor industriale
şi/sau a siturilor poluate şi abandonate şi pregătirea lor pentru noi utilizări, inclusiv pentru activităţi de
depoluare
4
Pentru activităţile legate de investiţiile iniţiale pentru reabilitarea siturilor industriale şi/sau a siturilor
poluate şi abandonate şi pregătirea lor pentru noi utilizări
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0
0
0
0
0
0
0
0

Contribuţia comunitară la
finanţarea acordată
Contribuţia publică
naţională la finanţarea
acordată, din care:
• Bugetul de stat

Ilfov)
82%3
100%4
18%3
04

Bucureşti – Ilfov)
0

Ilfov
82%
100%
18%

18%3

0

18%

100%

II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale din mediul urban
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară
Parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale

II.1.1.9. Grupuri ţintă/Zone ţintă
•
•

Oraşe – poli de creştere naţionali
Oraşe – poli de creştere regionali /locali.

II.1.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
Oraşe poli de creştere naţionali
• Planuri integrate de dezvoltare: 2007-2011
• Proiecte individuale: 2007-2013
Oraşe poli de creştere regionali/locali
• Proiecte individuale: 2007-2013 cu descrierea justificării lor
II.1.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Oraşe poli de creştere naţionali
•
•

Cerere deschisă de planuri cu depunere continuă
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

Oraşe poli de creştere regionali/locali
•

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

II.1.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie
Planul Integrat de Dezvoltare
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Criterii de eligibilitate a Planului Integrat de Dezvoltare
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Oraşele - poli de creştere naţionali de rangul 0 şi 1 conform Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de
localităţi;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;
Capacitatea solicitantului de a implementa planul integrat de dezvoltare;
Planul integrat conţine proiecte individuale eligibile şi finanţabile prin POR, din cel
puţin două din următoarele categorii /tipuri de activităţi : a) reabilitarea infrastructurii
urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban; b)
dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; c) reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv
a locuinţelor multifamiliale şi /sau sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale,
Planul integrat conţine obligatoriu activităţi de „reabilitare a infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban”;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute;
Implementarea planului integrat nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Planul este rezultatul consultărilor/informării publice, după caz;
Planul se implementează în oraşe-poli de creştere naţionali, regionali/ locali care au
Planuri Urbanistice Generale
Oraşele poli de creştere naţionali sunt oraşe de rang 0 şi 1, conform Legii nr.
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
IV-a - Reţeaua de localităţi;
Oraşele – poli de creştere regionali/locali sunt oraşe de rang 2 şi 3 conform Legii
nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a IV-a - Reţeaua de localităţi, pe baza următoarelor criterii:
Accesibilitate: acces direct la Drum Naţional şi cale ferată (staţii CFR
persoane şi marfă)
Servicii publice (apă, canalizare transport public, colectare deşeuri)
asigurate pentru minim 50% din populaţie;
Existenţa unui centru universitar sau a unor filiale ale centrelor
universitare
Dinamică pozitivă a investiţiilor private în ultimii 3 ani
Criterii de selecţie a Planului Integrat de Dezvoltare
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea planului integrat:
Contribuţia planului integrat la realizarea obiectivelor POR;

Proiecte individuale
Criterii de eligibilitate
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar al clădirii, infrastructurii şi/sau terenului,
sau de concesionar al acestora pe cel puţin 10 ani, cu excepţia locuinţelor
multifuncţionale; în cazul Asociaţilor pentru Dezvoltare Intercomunitară sau
parteneriatelor, unul sau mai mulţi membri fac dovada calităţii de proprietar;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In cazul locuinţelor multifamiliale, solicitantul face dovada acceptării de către
proprietari, a modernizării/reabilitării locuinţelor multifamiliale printr-un contract între
solicitant şi Asociaţiile de proprietari;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare; în cazul Asociaţilor pentru Dezvoltare
Intercomunitară sau parteneriatelor, unul sau mai mulţi membri fac dovada capacităţii
de finanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei POR;
Proiectul individual trebuie să se regăsească între acţiunile prevăzute în cadrul Planului
integrat aprobat;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Activităţile propuse spre finanţare in cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare stabilite pentru tipul
respectiv de proiect;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice;
Criterii de evaluare:
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea planului integrat
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor Planului integrat de dezvoltare
urbană.

II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate imediate
(directe)
Planuri integrate de
dezvoltare urbană
implementate (nr.)
Proiecte de
îmbunătăţire a
infrastructurii publice
urbane (%în total buget
plan)
Proiecte pentru
dezvoltarea mediului de

Valoar
e de
bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012 2013

2014

2015

-

-

30

-

-

60

-

-
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afaceri (% în total buget
plan)
Proiecte care
promovează egalitatea
de şanse şi incluziunea
socială (% în total buget
plan)
Locuitori care
beneficiază de
implementarea
planurilor integrate de
dezvoltare urbană (nr.)
Rezultate induse
(indirecte)
Companii stabilite în
oraşele care au
beneficiat de investiţii
pe baza planurilor lor
de dezvoltare (nr.)
Locuri de muncă
create/păstrate în
oraşele care au
beneficiat de investiţii
pe baza planurilor lor
de dezvoltare (nr.)

-

-

25

-

-

400.000

-

-

400

-

-

1500

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Emisii de Nox
Emisii de SO2
Emisii de COV
Emisii de particule fine (PM10 şi PM2.5) – tone Azot total – mg/l
Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2
Suprafaţa afectată din zonele verzi – ha
Utilitati din domeniul sanatatii (spitale, clinici, ambulatorii) finanatate prin PO – nr
Proiecte care contribuie la protecţia împotriva dezastrelor naturale şi industriale – nr
Deşeuri reciclate (în tone)
Deşeuri recuperate (în tone)
Deşeuri refolosite (în tone)
Zone industriale dezafectate reabilitate şi/sau folosite pentru dezvoltare (ha)
Proiecte care valorifică patrimoniul cultural - istoric – nr
Eficienţa energetică sporită a locuinţelor multifamiliale
Eficienţa energetică sporită în companiile sprijinite, fabrici, instituţii (%)
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II.1.1.14.Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Acest domeniu de intervenţie conţine explicit activităţi care să conducă la îmbunătăţirea
mediului în zonele urbane: reabilitarea termică a clădirilor de locuit, crearea de spaţii verzi
introducerea unui transport ecologic, reabilitarea arealelor degradate (terenuri degradate,
situri poluate neutilizate etc.), reabilitarea infrastructurilor publice uzate.
Egalitatea de şanse
Planurile integrate de dezvoltare vor viza reabilitarea infrastructurii urbane şi creşterea
calităţii vieţii în zone cu probleme de şomaj, prezenţa grupurilor minoritare marginalizate,
cu nivel scăzut de educaţie, în special populaţia rromă, etc. Se vor finanţa investiţii în
infrastructura socială, inclusiv în asigurarea unor locuinţe sociale de bună calitate, care să
contribuie la promovarea incluziunii sociale. O atenţie specială se va acorda persoanelor
aparţinând minorităţii rrome, pentru a le ajuta să se integreze pe piaţa muncii şi a le asigura
condiţii optime de locuire.
II.1.1.15. Ajutorul de stat
Operaţiunea

Regimul de ajutor de stat

1. Reabilitarea infrastructurii
urbane şi îmbunătăţirea
serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban –
Reabilitarea siturilor
industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea lor
pentru noi activităţi
2. Dezvoltarea durabilă a
mediului de afaceri – Structuri
de sprijinire a afacerilor

Pregătirea pentru noi
activităţi a siturilor
industriale depoluate – Ajutor
regional naţional pentru
investiţii

Regulamentul Comisiei 1628/2006 din 24
Octombrie 2006 privind aplicarea articolului
87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutorul
regional naţional pentru investiţii

Ajutor regional naţional
pentru investiţii

Regulamentul Comisiei 1628/2006 din 24
Octombrie 2006 privind aplicarea articolului
87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutorul
regional naţional pentru investiţii

3. Modernizarea/reabilitarea
locuinţelor multifamiliale şi
/sau sociale

Această operaţiune intră sub
incidenţa ajutorului de stat
doar în cazul în care în
locuinţele multifamiliale se
desfăşoară activităţi
economice
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Baza legală

Directiva 91/20002/CE privind performanţa
energetică a clădirilor (Directive 2002/91/EC
of the European Parliament and of the Council
of 16 December 2002 on the energy
performance of buildings”, transpusă în
legislatia româna prin Legea nr 372/2005
privind performanţa energetica a cladirilor.

II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod

Tema prioritară
Tema prioritară
Regenerare urbană şi rurală

61

Proiecte integrate de regenerare urbană şi rurală
•

Cod
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă

•

Dimensiunea teritorială

Cod
01

Tipul de teritoriu
Urban

II.1.1.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Autorizare Plăţi Programe
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II.2. Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Schimbările survenite în structura economiei româneşti, procesul de integrare europeană şi
implicit accesul la pieţele vest europene, au modificat semnificativ direcţia fluxurilor de
mărfuri şi de călători, determinând o creştere constantă a volumului acestora. În acelaşi
timp, au crescut şi standardele privind calitatea reţelei de transport, în condiţiile introducerii
unor reglementări mai stricte privind protecţia mediului.
Infrastructura de transport din România este slab dezvoltată, insuficientă şi
necorespunzătoare cerinţelor pieţei Uniunii Europene, dar şi stadiului actual al globalizării.
In aceste condiţii este de aşteptat ca rentabilitatea şi valoarea adăugată a investiţiilor în
infrastructura de transport ce se vor realiza prin PO R să fie ridicate, ceea ce va contribui
la creşterea mobilităţii populaţiei, a factorilor de producţie şi implicit la dezvoltarea
economică a regiunilor.
Această axă prioritară contribuie la realizarea obiectivelor identificate în Strategia
Naţională de Dezvoltare Regională din Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi este în
concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune care prevăd
necesitatea îmbunătăţirii accesibilităţii şi atractivităţii regiunilor.

II.2.1. Domeniul Major de Intervenţie: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură
II.2.1.1. Descriere
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN prevăzută
a se realiza prin POR, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul
economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. In acest sens, investiţiile se vor
concentra îndeosebi în acele zone unde caracteristicile topografice , evoluţiile istorice şi
economice au împiedicat o dezvoltare adecvată a infrastructurii de transport. Aceste reţele
de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii
forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă
a acesteia şi evident, crearea de noi oportunităţi de muncă, inclusiv în zonele rurale.
Având în vedere creşterea blocajelor în trafic, este absolut necesară reabilitarea şi
modernizarea reţelei de străzi urbane, pentru evitarea concentrărilor excesive de trafic,
scurtarea distantelor de parcurs între zonele funcţionale ale oraşului, precum şi eliminarea
blocajelor în punctele de acces către oraş, prin sprijinirea proiectelor de reabilitare /
modernizare a străzilor care conectează magistralele orăşeneşti cu drumul naţional ce
traversează oraşul (străzi de categoria I5), zonele funcţionale de cele rezidenţiale (străzi de
categoria a II-a) precum şi zonele funcţionale şi rezidenţiale de străzile de legătură sau
magistrale (străzi de categoria a III-a).
5

În conformitate cu Ordonanţa 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Republicată.
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Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane, precum şi construirea, reabilitarea şi
modernizarea şoselelor de centură (cu statut de drum judeţean) vor contribui la fluidizarea
traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea
localităţilor în condiţii de siguranţă.
Creşterea numărului persoanelor rănite şi decedate în accidente rutiere (peste 4.500
accidente de circulaţie, soldate cu aproape 1650 morţi şi 3800 răniţi în 2005) este cauzată
atât de expansiunea rapidă în ultimii ani a utilizării automobilelor, cât şi de calitatea
drumurilor - consecinţă a fondurilor limitate destinate lucrărilor de întreţinere - de
insuficienţa zonelor de siguranţă a drumurilor publice, a sistemelor de control şi
monitorizare a traficului rutier. O altă cauză o constituie absenţa sau calitatea scăzută a
zonelor pietonale şi a pistelor pentru biciclete, situaţie care obligă pietonii şi bicicliştii să
utilizeze partea carosabilă a drumurilor publice, destinată deplasării autovehiculelor.
Existenţa infrastructurii de transport constituie o precondiţie esenţială pentru realizarea
obiectivului Strategiei Lisabona privind creşterea economică, reprezentând un factor vital
în localizarea companiilor, dezvoltarea mediului de afaceri şi turismului, fiind determinantă
pentru realizarea coeziunii teritoriale în Europa.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp,
creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor
productive.
Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va
contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii
forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi
a fiecărei regiuni în parte.
II.2.1.2. Operaţiuni
•
•

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de străzi urbane;
Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum
judeţean.

II.2.1.3. Activităţi eligibile orientative
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 şi 3);
Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum
judeţean;
Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
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Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele;
Eliberarea şi amenajarea terenului,
Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;
Amenajări pentru protecţia mediului;
Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă,
canalizare, electricitate, gaze, telefonie);
II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Cheltuieli pentru investiţii
Cheltuieli aferente implementării proiectului
Alte categorii de cheltuieli

II.2.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE
Nu se aplică
II.2.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

TOTAL

Contribuţia
UE
(FEDR)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

77.686.668
95.088.482
103.796.585
123.228.666
131.004.222
156.195.982
189.710.401
876.711.006

67.198.968
82.251.537
89.784.046
106.592.796
113.318.652
135.109.525
164.099.497
758.355.021

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
8.933.967
1.553.733
0
10.487.700
10.935175
1.901.770
0
12.836.945
11.936.607
2.075.932
0
14.012.539
14.171.297
2.464.573
0
16.635.870
15.065.486
2.620.084
0
17.685.570
17.962.537
3.123.920
0
21.086.457
21.816.696
3.794.208
0
25.610.904
100.821.765 17.534.220
0 118.355.985
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Contribuţia
privată
0
0
0
0
0
0
0
0

II.2.1.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată, din care:
• Bugetul de stat

3.000.000 – 134.000.000 Lei
(echivalentul a 1.000.000 – 40.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98 %
2%
88,3%
11,7%
11,7%

II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Asociaţii pentru Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii
nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;
Parteneriate între autorităţi ale administraţei publice locale

II.2.1.19. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Nu se aplică
II.2.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.2.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.2.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/evaluare
Criterii de eligibilitate
•

Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale, Asociaţie pentru Dezvoltare
Intercomunitară, constituită conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările
ulterioare, sau partener principal în cadrul parteneriatului;
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•
•

Solicitantul are capacitate să implementeze proiectul;
Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar şi /sau administrator al terenului care face
obiectul investiţiei; în cazul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară sau al
parteneriatelor, unul sau mai mulţi membri fac dovada calităţii de proprietar şi/sau
administrator al terenului;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare; în cazul Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară sau parteneriatelor, unul sau mai mulţi membri fac dovada capacităţii
de finanţare;
Solicitantul şi , după caz, partenerii, îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin
Regulamentul Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general
al Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93 cu modificările ulterioare;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei POR;
Activităţile propuse spre finanţare nu au fost finanţate din fonduri comunitare în ultimii
3 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru tipul
respectiv de proiect;
Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.

•
•
•
•
•
•
•

Criterii de selecţie
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

II.2.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate imediate
(directe)
Lungimea
drumurilor judeţene
reabilitate/moderniza
te (km)
Lungimea străzilor
orăşeneşti
reabilitate/moderniza
te (km)
Lungimea şoselelor
de centură
reabilitate/moderniza
te/construite (km)
Rezultate induse
(indirecte)

Ţinte orientative

Valoare
de bază

An de
bază

2007

36.009.7

2005

0

877

25.696

2005

0

411

0

219

-

2008

2009
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Creşterea traficului
de marfă şi pasageri
pe drumurile
reabilitate,
modernizate,
construite (%)

100

2007

0

10

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
−
−
−
−
−
−

Emisii de NOx
Emisii de SO2
Emisii de COV
Emisii de particule fine (PM10 şi PM2.5) - tone
Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2
Suprafaţa afectată din zonele verzi -ha

II.2.1.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de transport contribuie la raţionalizarea/ fluidizarea
traficului, drumurile de ocolire reducând nivelul poluării, mai ales din interiorul oraşelor.
De asemenea, se va avea în vedere protejarea habitatelor diferitelor specii avi-faunistice,
mai ales în cazul în care artera de transport reabilitată traversează sau se află în apropierea
unei arii naturale protejate.
Egalitatea de şanse
Pe lângă efectul pozitiv asupra dezvoltării economice la nivel regional şi local, proiectele
finanţate în cadrul acestei axe prioritare vor conduce către scoaterea din izolare a
comunităţilor, la creşterea gradului lor de mobilitate, contribuind, astfel, la integrarea activă
pe piaţa muncii, îndeosebi a grupurilor sociale marginalizate.
II.2.1.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică
II.2.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod

Tema prioritară
Tema prioritară
Transport
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Reţeaua regională şi locală de drumuri
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•
Cod
01

•
Cod
01
05

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă

Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Urban

Zone rurale

II.2.1.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.2.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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II.3 Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
II.3.1. Domeniul Major de Intervenţie: Reabilitarea /modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate
II.3.1.1. Descriere
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională
echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la
serviciile de sănătate.
Strategia naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi
tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum şi a
unui sistem eficient de servicii de urgenţă. Infrastructura acestor servicii se situează mult
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat şi a investiţiilor a condus la
un proces continuu de deteriorare a acesteia.
Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară şi cele de medicină
secundară, afectate de evoluţia sistemului sanitar din ultimii ani, un rol important îl are
dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital şi de specialitate), acestea asigurând latura
preventivă a serviciilor de sănătate.
Este de aşteptat ca reabilitarea şi dotarea ambulatoriilor cu aparatură modernă de
investigaţii, recuperare şi fizioterapie şi chiar de tratament, să mute centrul de greutate al
tratamentului din spitale, unde costurile sunt mari, spre ambulatorii, astfel încât majoritatea
cazurilor să fie rezolvate în ambulatorii, iar internările să se facă numai pentru cazurile
grave, chirurgicale şi pe cât posibil cât mai aproape de ziua intervenţiei, durata spitalizării
reducându-se la jumătate.
Pentru a eficientiza sistemul de sănătate din România, astfel încât acesta să poată trata la
standarde înalte cazurile urgente şi dificile, strategia naţională în domeniul sănătăţii prevede
îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti, respectiv a clădirilor şi echipamentelor. Luând în
considerare faptul că cea mai mare parte a infrastructurii spitaliceşti este veche (majoritatea
spitalelor având peste 50 sau 100 de ani vechime), o evaluare a Ministerului Sănătăţii
Publice asupra situaţiei spitalelor din România a identificat un număr important de spitale
judeţene a căror structură de rezistenţă permite efectuarea unor lucrări de reabilitare şi
echipare. Spitalele judeţene identificate spre reabilitare prin POR acoperă 7 din cele 8
regiuni de dezvoltare (cu excepţia regiunii Bucureşti - Ilfov): Nord-Est (Botoşani, Vaslui),
Sud-Est (Galaţi, Buzău, Tulcea, Vrancea), Sud (Dâmboviţa, Ialomiţa, Teleorman), SudVest (Gorj, Vâlcea), Vest (Hunedoara), Nord-Vest (Satu Mare, Sălaj), Centru (Covasna).
Aceste spitale judeţene furnizează o gamă largă de servicii medicale:medicină internă,
pediatrie, chirurgie, obstetrică–ginecologie, ortopedie, terapie intensivă, oftalmologie, rinolaringologie, etc. şi, foarte important, servicii de urgenţă. Identificarea, la nivel regional, a
ambulatoriilor şi a spitalelor care necesită modernizări şi dotări cu echipamente se va
realiza în concordanţă cu priorităţile stabilite de Strategia Naţională de Sănătate Publică,
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Strategiile şi Planurile de Dezvoltare ale Regiunilor, precum şi în conformitate cu
reglementările Legii pentru reformă în domeniul sănătăţii.
Programul Operaţional Regional sprijină prin urmare implementarea strategiei naţionale în
domeniul sănătăţii, care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi şi
dotarea infrastructurii spitaliceşti , precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor.
II.3.1.2. Operaţiuni
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de
specialitate).
II.3.1.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•

Reabilitarea, modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor;
Reabilitarea, modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru persoane cu
dizabilităţi fizice,
Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.

II.3.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (amenajarea pentru protecţia
mediului);
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.

II.3.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
Nu se aplică
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II.3.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, Euro TOTAL

An

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

15.381.960
18.827.519
20.551.723
24.399.277
25.938.837
30.926.804
37.562.659
173.588.779

Contribuţia
UE
(FEDR)
13.074.666
16.003.391
17.468.965
20.739.385
22.048.011
26.287.783
31.928.260
147.550.461

Contribuţia publică naţională
Buget
Alte
Total
local
surse
publice
1.999.655
307.639
0
2.307.294
2.447.578
376.550
0
2.824.128
2.671.724
411.034
0
3.082.758
3.171.906
487.986
0
3.659.892
3.372.049
518.777
0
3.890.826
4.020.485
618.536
0
4.639.021
4.883.146
751.253
0
5.634.399
22.566.543
3.471.775
0
26.038.318
Buget de
stat

Contribuţia
privată

II.3.1.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată,
din care:
• Bugetul de stat

700.000 – 85.000.000 Lei
(echivalentul a 200.000 – 25.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98%
2%
86,7%
13,3%
13,3%

II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
Autorităţi ale administraţiei publice locale
II.3.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Zone/localităţi cu infrastructură spitalicească şi de ambulatorii insuficientă şi de o
calitate necorespunzătoare, identificate prin studiile Ministerului Sănătăţii Publice;
II.3.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
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0
0
0
0
0
0
0
0

II.3.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere de proiecte pe bază de listă de proiecte eligibile
II.3.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93, cu modificările şi completările
ulterioare;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Solicitantul de proiect dovedeşte calitatea de proprietar al clădirilor;
Solicitantul de proiect face dovada capacităţii de finanţare;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru tipul
respectiv de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axei POR, conform listei spitalelor şi ambulatoriilor stabilite de MSP, în
concordanţă cu strategia naţională în domeniu (lista este ataşată în Anexă);
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.
Criterii de evaluare

•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului;

II.3.1.14. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate imediate
(directe)
Unităţi
medicale
reabilitate
/echipate (total ) (Nr.)
Rezultate induse

Valoare
de bază

An de
bază

-

2006

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015

50

30

(indirecte)
Acces crescut la
unităţile
medicale
reabilitate/echipate
(%)

-

2006

10

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
− Creşterea eficienţei energetice în unităţile reabilitate (%)
II.3.1.15. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Proiectele selectate pentru finanţare trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile,
ceea ce se va concretiza în existenţa avizului de mediu, care asigură protejarea mediului
în procesul implementării proiectelor.
Egalitatea de şanse
Prin chiar obiectivul acestui domeniu de intervenţie - îmbunătăţirea calităţii serviciilor de
asistenţă medicală şi repartizarea echilibrată a acestora pe întreg teritoriul ţării, pentru a
asigura, tuturor cetăţenilor, un acces egal la serviciile de sănătate - se urmăreşte respectarea
principiului egalităţii de şanse.
În conformitate cu legislaţia naţională (OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si
sancţionarea tuturor formelor de discriminare) şi cea europeană în domeniu (art. 16 din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind prevederile generale pentru Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune),
accesul la serviciile de sănătate se face într-un mod nediscriminatoriu, indiferent de sex,
rasă, origine etnică, religie, vârstă, disabilităţi sau orientare sexuală. Mai mult, acest
domeniu de intervenţie prevede crearea facilităţilor de acces la infrastructura spitalicească
şi ambulatorii pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi dotări cu echipamente specifice.
II.3.1.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.3.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
76

Tema prioritară
Tema prioritară
Investiţii in infrastructură socială
Infrastructura serviciilor de sănătate
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•
Cod
01
•
Cod
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Urban

II.3.1.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională.
II.3.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
II.3.2. Domeniul Major de Intervenţie: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
II.3.2.1. Descriere
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi a
capacităţii infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate
a acestora pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel
de servicii.
Analizele POR au evidenţiat situaţia precară a infrastructurii serviciilor sociale şi
necesitatea realizării de investiţii în reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirilor în care
se desfăşoară acestea. Totodată, necesitatea investiţiilor apare şi ca urmare a stabilirii unor
standarde minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie să fie îndeplinite de
centrele rezidenţiale.
În multe situaţii, calitatea slabă a infrastructurii şi lipsa dotărilor cu echipamente obligă
persoanele aparţinând grupurilor sociale defavorizate să apeleze la servicii sociale din alte
zone, îndepărtate de domiciliu. În acelaşi timp, această situaţie afectează şi desfăşurarea în
condiţii normale a activităţilor de pe piaţa muncii din două motive: pe de o parte din cauza
faptului că nu se acordă asistenţă calificată şi suficientă persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile, care ar putea fi reinserate pe piaţa muncii; pe de altă parte persoanele active
care au în familie membri dependenţi alocă un timp important îngrijirii acestora, dar
insuficient şi necalificat, cu repercusiuni atât asupra celui dependent, care nu beneficiază de
îngrijire specializată permanentă, cât şi asupra calităţii muncii şi vieţii persoanelor care au
în familie membri cu diferite disabilităţi, sau a persoanelor singure care au în îngrijire
copii minori. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale oferite de centrele
multifuncţionale şi rezidenţiale poate contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor,
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de grija persoanelor dependente, pe perioada orelor de lucru şi la creşterea calităţii muncii
şi vieţii atât a celor activi, cât şi a celor dependenţi.
Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională pot acoperi o gamă variată de servicii, cu
scopul de a ajuta persoanele în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la
rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin
organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi
a competenţelor profesionale.
Dezvoltarea acestor centre sociale va fi completată de investiţii în centrele rezidenţiale deja
existente, care asigură servicii de cazare de lungă durată, asigurându-se astfel un cadru
adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. O atenţie specială va fi
acordată populaţiei de etnie Rroma.
Prin urmare, implementarea unor astfel de proiecte va avea rezultate pozitive, atât din punct
de vedere umanitar, cât şi din punct de vedere al reinserţiei pe piaţa muncii a numeroase
persoane aflate în dificultate. Pentru facilitarea accesului grupurilor defavorizate din
interiorul comunităţilor la servicii sociale, va fi respectat „principiul porţilor deschise”.
Identificarea la nivel regional a proiectelor de reabilitare, modernizare şi dotare a
infrastructurii centrelor sociale multifuncţionale şi rezidenţiale se va realiza în concordanţă
cu priorităţile stabilite prin Strategia Naţională privind Serviciile Sociale, precum şi cu
nevoile identificate prin Strategiile judeţene de incluziune socială şi Strategiile şi Planurile
de Dezvoltare ale Regiunilor.
II.3.2.2. Operaţiuni
•
•

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează
centre sociale multifuncţionale;
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale
rezidenţiale.

II.3.2.3. Activităţi eligibile orientative
Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale
Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;
Reabilitarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;
Crearea/modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele
sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.
II.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•

Cheltuieli pentru amenajarea terenului şi / sau amenajarea în vederea protejării
mediului;
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•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii
Cheltuieli aferente implementării proiectului
Alte categorii de cheltuieli.

II.3.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
Nu se aplică
II.3.2.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

TOTAL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

8.817.437
10.792.543
11.780.913
13.986.454
14.868.979
17.728.244
21.532.131
99.506.701

Contribuţia
UE
(FEDR)
7.494.821
9.173.661
10.013.776
11.888.486
12.638.632
15.069.007
18.302.311
84.580.694

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget local
Alte
Total
stat
surse
publice
1.146.267
176.349
0
1.322.616
1.403.031
215.851
0
1.618.882
1.531.519
235.618
0
1.767.137
1.818.239
279.729
0
2.097.968
1.932.967
297.380
0
2.230.347
2.304.672
354.565
0
2.659.237
2.799.177
430.643
0
3.229.820
12.935.872
1.990.135
0
14.926.007

Contribuţia
privată

II.3.2.7. Mărimea alocării financiare
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată,
din care:
• Bugetul de stat
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700.000 – 3.500.000 Lei
(echivalentul a 200.000 – 1.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98%
2%
86,7%
13,3%
13,3%

0
0
0
0
0
0
0
0

II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale în parteneriat, conform legii, cu furnizorii de
servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi;
Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

II.3.2.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Zone/localităţi cu infrastructură pentru servicii sociale deficitară şi /sau care nu
asigură condiţii de funcţionare şi de viaţă conform standardelor de calitate prevăzute de
legislaţia în vigoare.
Grupuri sociale defavorizate (rromi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă, etc).
II.3.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013.
II.3.2.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.3.2.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul face parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul – furnizor acreditat de servicii sociale, de drept privat, este de utilitate
publică, conform OG 26 /2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93, cu modificările şi completările
ulterioare;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axei POR;
Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar sau are în concesiune, comodat, sau în
chirie, pe o durată de minim 10 ani, clădirea care face obiectul proiectului;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse financiare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru tipul
respectiv de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
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•

Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.
Criterii de selecţie

•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR .

II.3.2.14. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate
imediate
(directe)
Centre sociale
reabilitate
/echipate (Nr)
Rezultate
induse
(indirecte)
Acces crescut la
centrele sociale
reabilitate
/echipate (%)

Valoare
de bază

An de
bază

-

2006

270

-

2006

10

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
Creşterea eficienţei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate şi
modernizate
II.3.2.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Proiectele selectate pentru finanţare trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile,
ceea ce se va concretiza în existenţa avizului de mediu, care asigură protejarea mediului în
procesul implementării proiectelor.
Egalitatea de şanse
Prin acest domeniu de intervenţie, Programul Operaţional Regional are în vedere asigurarea
accesului nediscriminatoriu la serviciile de asistenţă socială, pentru toţi cetăţenii, acordând
o atenţie specială grupurilor sociale defavorizate (populaţia de etnie romă, persoane cu
dizabilităţi, persoane vârstnice fără sprijin, copii din familii dezorganizate, persoane 36
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victime ale violenţei domestice, etc.). Se urmăreşte astfel incluziunea socială a acestora şi
sporirea gradului lor de independenţă.
Mai mult, acest domeniu de intervenţie prevede crearea facilităţilor de acces în
infrastructura spitalicească şi ambulatoriile reabilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi,
precum şi dotări cu echipamente specifice.
II.3.2.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.3.2.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
79
•
Cod
01
•

Tema prioritară
Tema prioritară
Investiţii in infrastructură socială
Alte infrastructuri sociale
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul de teritoriu

01

Urban

05

Zone Rurale

II.3.2.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională.
II.3.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe

37

II.3.3. Domeniul Major de Intervenţie: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
II.3.3.1. Descriere
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii
de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă.
Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de
acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze
regionale. Acestea vor fi localizate la nivel regional, în judeţul cu cea mai mare experienţă
în acest domeniu, de unde vor fi coordonate intervenţii integrate în caz de dezastre majore.
Programul Operaţional Regional va susţine acest obiectiv strategic prin investiţii în
achiziţionarea de vehicule şi echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze
operaţionale regionale, care vor înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente
(rutiere etc.), cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de
specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii).
Este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătăţirea
dotărilor cu echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la
primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt.
II.3.3.2. Operaţiuni
Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor operaţionale regionale şi
judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
II.3.3.3. Activităţi eligibile orientative
•

Achiziţionare de vehicule şi echipamente specifice necesare bazelor operaţionale
regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

II.3.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•

Cheltuieli pentru investiţii (utilaje şi echipamente)
Cheltuieli aferente implementării proiectului
Cheltuieli pentru managementul de proiect, audit, informare şi publicitate;

38

II.3.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR
Nu se aplică.
II.3.3.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

TOTAL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

8.817.437
10.792.543
11.780.913
13.986.454
14.868.979
17.728.244
21.532.131
99.506.701

Contribuţia
UE
(FEDR)
7.494.821
9.173.661
10.013.776
11.888.486
12.638.632
15.069.007
18.302.311
84.580.694

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget local
Alte
Total
stat
surse
publice
1.146.267
176.349
0
1.322.616
1.403.031
215.851
0
1.618.882
1.531.519
235.618
0
1.767.137
1.818.239
279.729
0
2.097.968
1.932.967
297.380
0
2.230.347
2.304.672
354.565
0
2.659.237
2.799.177
430.643
0
3.229.820
12.935.872
1.990.135
0
14.926.007

Contribuţia
privată

II.3.3.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată, din care:
• Bugetul de stat

10.000.000 – 50.000.000 Lei
(echivalentul a 3.000.000 – 15.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98%
2%
86,7%
13,3%
13,3%

II.3.3.8. Categorii de beneficiari eligibili
• Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr.
215/ 200, cu modificările şi completările ulterioare.
II.3.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Nu se aplică.

39

0
0
0
0
0
0
0
0

II.3.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.3.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte6 cu depunere continuă
II.3.3.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, definită în conformitate cu
prevederile Legii 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” nr. 1605/2002 art. 93 cu modificările şi completările
ulterioare;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axei POR;
Solicitantul sau membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară fac dovada
capacităţii de finanţare;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
comunitare în ultimii 3 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru tipul
respectiv de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Echipamentele solicitate pentru a fi achiziţionate prin proiect se regăsesc pe lista
necesarului de echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul protecţiei mediului, eficienţei energetice, al
ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.
Criterii de evaluare
•
•

6

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului;
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR.

pe bază de listă de echipamente stabilite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
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II.3.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate
imediate
(directe)
Unităţi mobile
echipate
pentru
intervenţii de
urgenţă (Nr.)
Rezultate
induse
(indirecte)
Timpul mediu
de răspuns al
unităţilor
mobile
(minute)

Ţinte orientative
2010 2011 2012

Valoare
de bază

An de
bază

-

2006

510

- Până la
30’ – 45’
în mediul
rural
Până
la
20’
în
zone
urbane

2005

Până
la
12’
în
medi
ul
rural
Până
la 8’
în
medi
ul
urba
n

2007

2008

2009

2013

2014

2015

II.3.3.14. Teme orizontale
Egalitatea de şanse
Intervenţiile în caz de urgenţă, realizate cu echipamentele achiziţionate, se fac
nediscriminatoriu, indiferent de sex, rasă, origine etnică, religie, vârstă, dizabilităţi sau
orientare sexuală, în conformitate cu principiul egalităţii de şanse, aşa cum acesta este
reflectat în legislaţia naţională şi cea comunitară în domeniu.
II.3.3.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
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II.3.3.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
53
•
Cod
01
•

Tema prioritară
Tema prioritară
Protecţia mediului şi prevenirea riscurilor
Prevenirea riscurilor
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul de teritoriu

01

Urban

05

Zone Rurale

II.3.3.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională.
II.3.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
II.3.4. Domeniul Major de Intervenţie: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă
II.3.4.1. Descriere
Starea precară a spaţiilor de învăţământ, a echipamentelor educaţionale, precum şi a
facilităţilor aferente indică o evidentă subfinanţare a sectorului de educaţie şi formare
profesională. Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente
contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a
accesului la educaţie. Fondurile atrase prin programe cu finanţare externă şi cele alocate din
bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar), nu
acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din România. În plus,
calamităţile naturale din ultimii ani au contribuit la creşterea nevoilor de reabilitare a
infrastructurii educaţionale. De asemenea, un număr mare de unităţi de învăţământ necesită
lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru
documentare.
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Ca urmare a creşterii natalităţii înregistrată în ultimii ani, la nivelul învăţământului
obligatoriu se va resimţi în perioada următoare prin creşterea cererii de spaţii de
învăţământ, fiind necesare investiţii pentru reabilitarea, îmbunătăţirea şi extinderea
infrastructurii educaţionale din învăţământul obligatoriu. Aceste investiţii vor asigura
premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din învăţământul obligatoriu,
îmbunătăţind astfel condiţiile de acces la educaţie. Intervenţiile POR 2007-2013 vor fi
complementare intervenţiilor realizate din alte surse, respectiv bugetul de stat, bugetele
locale, împrumuturi externe.
Accesul la educaţie al copiilor din localităţi dezavantajate, în special din mediul rural, dar şi
al celor provenind din medii sociale vulnerabile este dificil din cauza capacităţii de
şcolarizare insuficiente, a distanţelor mari până la cele mai apropiate şcoli, insuficienţei
mijloacelor de transport şi a unor spaţii de rezidenţă, în apropierea şcolilor. Prin urmare,
strategia naţională în domeniu şi-a asumat ca prioritate crearea şi dezvoltarea de campusuri
preuniversitare. Ţinând cont de strategia naţională în domeniu şi de specificul intervenţiilor
FEDR pentru dezvoltarea regională, prin POR se va susţine dezvoltarea acestor campusuri
preuniveristare pe nucleele unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, din mediile urban
şi rural, denumite campusuri pentru învăţământul profesional şi tehnic (CIPT). CIPT
presupune, funcţionarea, în acelaşi perimetru a spaţiilor de învăţământ şi formare
profesională, a spaţiilor de rezidenţă şi serviciile aferente. Un campus de tip CIPT va
include, aşadar: şcoala/spaţii de învăţământ, facilităţi de rezidenţă pentru elevi şi profesori,
cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere destinate calificării/profesionalizării („ateliere
şcoală”), săli de sport. CIPT vor asigura condiţii adecvate de acces la educaţie şi de
calificare/profesionalizare, „atelierele şcoală” şi laboratoarele fiind echipate astfel încât să
asigure pregătirea profesională în cel puţin 2 domenii de pregătire, pentru un număr de cel
puţin 4-5 calificări profesionale. Domeniile de pregătire şi calificările profesionale oferite
în cadrul campusului vor fi corelate cu necesităţile de dezvoltare economică locală,
regională, conform Planurilor Regionale şi Locale de Acţiune în Domeniul Învăţământului
profesional şi tehnic (PRAI, PLAI). Facilităţile campusului preuniversitar pot asigura, în
perspectivă, infrastructura necesară „centrelor de învăţare continuă”, în special în zone
dezavantajate. Intervenţiile POR vor presupune lucrări specifice pentru toate
componentele unui CIPT sau numai dotarea acestora, dacă lucrările de reabilitare/
modernizare a clădirilor s-au realizat deja din alte surse.
Concluziile Consiliului European de la Lisabona au subliniat necesitatea ca sistemele
educaţionale şi de formare profesională europene să se adapteze atât la cerinţele societăţii
cunoaşterii cât şi la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea
ocupării forţei de muncă. În strategia de dezvoltare a învăţământului superior românesc,
alături de investiţiile în spaţiile de învăţământ necesare, dotarea laboratoarelor didactice şi
de cercetare, o atenţie deosebită a fost acordată şi spaţiilor de rezidenţă. Instituţiile de
învăţământ superior, prin facilităţile de predare şi cercetare, pot sprijini atingerea
obiectivelor dezvoltării regionale a României privind sănătatea, practicile de management,
inovarea afacerilor. Creşterea numărului de studenţi a fost mai mare decât gradul de
extindere a infrastructurii universitare, condiţiile de rezidenţă ale studenţilor nefiind
asigurate la un nivel adecvat de calitate. Starea generală precară a clădirilor, a
echipamentelor şi a facilităţilor justifică investiţii pentru consolidarea şi modernizarea
43

condiţiilor de rezidenţă, pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite universităţilor săşi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională.
De asemenea sunt eligibile spre finanţare centrele de formare continuă. Campusurile şi
centrele de formare sunt complementare acţiunilor implementate prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane.
Pentru asigurarea unui impact semnificativ, intervenţiile POR în infrastructura educaţională
vor avea un caracter integrat, cu excepţia campusurilor pentru învăţământul profesional şi
tehnic, pentru care se acceptă şi numai dotarea, dacă lucrările pentru infrastructură au fost
realizate din alte surse, constând atât în realizarea diferitelor tipuri de infrastructură, cât şi
asigurarea dotărilor necesare, inclusiv dotarea cu echipamente TIC.
Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
din învăţământul obligatoriu, a centrelor de formare profesională continuă şi a
infrastructurii campusurilor universitare pentru asigurarea condiţiilor necesare
învăţământului public şi creşterea participării la educaţie şi formare.
II.3.4.2. Operaţiuni
•
•
•

Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii şcolare din învăţământul obligatoriu
şi a infrastructurii campusurilor universitare;
Crearea şi dezvoltarea campusurilor pentru învăţământul profesional şi tehnic (CIPT);
Reabilitarea/modernizarea / echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă.

II.3.4.3. Activităţi eligibile orientative
Consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de
infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru
Invăţământ Profesional şi Tehnic;
Construirea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea clădirilor
Campusurilor pentru Invăţământ Profesional şi Tehnic ;
Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională,
echipamente IT;
Consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din
campusurile universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine,
diferite facilităţi pentru activităţi didactice;
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare
Profesională Continuă;
Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională.
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II.3.4.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii cheltuieli.

II.3.4.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR
Nu se aplică
II.3.4.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL

25.248.167
30.903.756
33.733.888
40.049.316
42.576.371
50.763.693
61.655.880
284.931.071

Contribuţia
UE
(FEDR)
21.460.942
26.268.193
28.673.804
34.041.919
36.189.916
43.149.139
52.407.498
242.191.411

Contribuţia publică naţională
Buget
Alte
Total
local
surse
publice
3.282.262
504.963
0
3.787.225
4.017.488
618.075
0
4.635.563
4.385.406
674.678
0
5.060.084
5.206.411
800.986
0
6.007.397
5.534.928
851.527
0
6.386.455
6.599.280
1.015.274
0
7.614.554
8.015.264
1.233.118
0
9.248.382
37.041.039
5.698.621
0
42.739.660
Buget de
stat

Contribuţia
privată

II.3.4.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată, din care:
• Bugetul de stat
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500.000 – 67.000.000 Lei
(echivalentul a 150.000 – 20.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98%
2%
86,7%
13,3%
13,3%

0
0
0
0
0
0
0
0

II.3.4.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Universităţi de stat;
Instituţii publice şi universităţi de stat furnizoare de servicii de formare profesională
continuă.

II.3.4.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Zonele/localităţile cu infrastructură şcolară deficitară (învăţământ primar, gimnazial,
profesional şi tehnic)
Universităţi de stat care nu dispun de infrastructură corespunzătoare;
Centre de Formare Profesională Continuă care nu dispun de infrastructura
corespunzătoare
II.3.4.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.3.4.11. Tipul de cerere de propuneri
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.3.4.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•

•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „ Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” nr. 1605/2002 art. 93, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar sau deţine în concesiune, comodat pe o
perioadă de minim 10, terenul sau, după caz, clădirea ce face obiectul proiectului;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axei POR;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
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•

Proiectele au avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia
proiectelor pentru Centrele de Formare Profesională a Adulţilor.
Criterii de evaluare
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.3.4.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Valoare
de bază
Rezultate imediate
(directe)
Unităţi pre-universitare şi
universitare reabilitate /
dotate (Nr)
Instituţii pentru formare
profesională continuă
reabilitate /modernizate/
dotate (nr)
Rezultate induse
(indirecte)
Acces crescut la
infrastructura
educaţională reabilitată /
dotată - total- (%)

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015

2006

275

2006

26

2006

10

-

-

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
− Creşterea eficienţei energetice în unităţile reabilitate (%)
II.3.4.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Poiectele din domeniul infrastructurii educaţionale vor avea obigatoriu avize de mediu,
care asigură protejarea mediului în procesul implementării acestor proiecte.
Egalitatea de şanse
Educaţia urmăreşte în esenţă promovarea şanselor egale şi accesul nediscriminatoriu la
educaţie. Legea educaţiei nr. 84/1995 prevede că cetăţenii României au drepturi egale de
acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială,
de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, iar statul promovează
47

principiile învăţământului democratic şi garantează dreptul la educaţie
adaptată nevoilor specifice, pe baza pluralismului educaţional.

diferenţiată,

Aceste principii şi prevederi vor fi respectate în implementarea proiectelor din domeniul
educaţiei. Conform legislaţiei în vigoare, predarea este obligatorie în limba română şi, după
caz, se asigură predarea în limba minorităţilor. Având în vedere că în multe unităţi de
învăţământ coexistă clase cu predare atât în limba română cât şi în limba minoritară,
proiectele finanţate prin POR vor avea un impact benefic asupra copiilor, indiferent de
etnie.
De asemenea, se va pune accent pe asigurarea accesului egal la educaţie şi a populaţiei
şcolare provenind din categorii de populaţie dezavantajate, îndeosebi populaţia rroma,
având prioritate proiectele de reabilitare a unităţilor de învăţământ din zone cu populaţie
numeroasă aparţinând acestei etnii.
Legea nr. 76/2002 privind Sistemul Asigurărilor pentru Şomaj şi Stimularea Ocupării
Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare stipulează că în aplicarea
prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminări pe criterii politice, de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, convingeri politice, sex şi
vârstă. Luând în considerare această prevedere, modernizarea infrastructurii şi dotarea
respectivelor centre pot contribui la aplicarea acestor principii, şi mai mult, pot conduce la
creşterea numărului celor care beneficiază de aceste servicii.
II.3.4.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.3.4.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
65
75
•
Cod
01
•

Tema prioritară
Tema prioritară
Modernizarea şi îmbunătăţirea instituţiilor cu rol pe piaţa muncii
Infrastructura educaţională
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul de teritoriu

01

Urban

05

Zone Rurale
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II.3.4.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională.
II.3.4.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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II.4 Axa Prioritară: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
II.4.1. Domeniul Major de Intervenţie: Dezvoltarea durabilă a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
II.4.1.1. Descriere
Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie
de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de
prestare servicii (cu excepţia celor care nu sunt finanţabile conform regulilor FEDR).
Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi valorificarea potenţialului de dezvoltare resurse umane şi materiale - al diferitelor zone ale României şi în special al fostelor zone
industriale în declin.
Numărul insuficient al structurilor de afaceri, dar mai ales slaba dotare a acestora, mergând
de la utilităţi şi lipsa spaţiilor pentru activităţi, până la tehnologii de informare şi
comunicare, sunt probleme majore cu care se confruntă cele mai multe structuri de
sprijinire a afacerilor.
Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital pentru creşterea atractivităţii
regiunilor ca locaţii pentru investiţii în activităţi economice şi sociale şi un instrument cheie
pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi local. Mai mult, structurile de
sprijinire a afacerilor pot contribui la creşterea gradului de competitivitate al ţării - în
contextul Uniunii Europene lărgite - şi pot constitui un punct de plecare pentru integrarea
economiei naţionale în economia europeană. Având structuri de afaceri moderne, regiunile
pot beneficia de avantaje competitive, prin utilizarea resurselor lor specifice, până acum
neutilizate sau subutilizate şi mobilizarea întregului potenţial productiv de care dispun,
contribuind astfel la convergenţa regiunilor României cu celelalte Regiuni ale Statelor
membre ale UE.
POR vizează sprijinirea financiară a autorităţilor locale sau a întreprinzătorilor particulari
din localităţi cu potenţial de dezvoltare, inclusiv din zonele afectate de restructurare
industrială, să poată crea şi / sau dezvolta structuri operaţionale de sprijinire a afacerilor,
pentru atragerea de întreprinderi, îndeosebi IMM, care să creeze locuri de muncă şi să
utilizeze forţa de muncă disponibilă în zonă.
Potenţialul de dezvoltare al localităţilor este evaluat prin tradiţia pe care acestea o au în
activităţi industriale, existenţa infrastructurilor de bază, respectiv infrastructura de transport
şi tehnico-edilitară, a unor relaţii economice cu zonele mai dezvoltate, şi nu în ultimul
rând, existenţa forţei de muncă aptă să se califice în meserii noi, cerute de profilul
investiţiilor atrase. Potenţialul de dezvoltare al localităţilor este dat de asemenea atât de
tendinţa generală a oraşelor respective, din punct de vedere al dinamicii populaţiei, cât şi al
dinamicii atragerii investiţiilor, al creşterii economice. Se cunoaşte că amplasarea unei
investiţii mari într-o zonă, atrage după sine investiţii mai mici în tot arealul şi determină
crearea de legături economice între localităţile aparţinând aceleaşi zone (clustere).
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Aceste structuri de afaceri destinate dezvoltării activităţilor economice, trebuie să ofere
condiţii propice localizării întreprinderilor, îndeosebi IMM-urilor productive şi de servicii,
acestea putând contribui la crearea unor noi „biografii” a localităţilor respective şi implicit
la crearea de noi locuri de muncă, diversificarea activităţilor economice în zonă şi în final la
creşterea contribuţiei zonelor în care sunt amplasate, la formarea Produsul Intern Brut al
Regiunilor.
Obiectiv:
Crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor,
intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea
economiilor locale şi regionale.
II.4.1.2. Operaţiuni
•

Crearea şi/ sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a
afacerilor

II.4.1.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•
•
•
•

Construirea/ modernizarea / extinderea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv pentru
activităţi de producţie şi servicii pentru firme;
Construirea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri şi a
drumurilor de acces;
Crearea/ modernizarea /extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de
afaceri;
Conectarea la reţele broadband (Internet);
Cablarea clădirilor;
Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate / extinse;
Activităţi de promovare a structurii de sprijinire a afacerii;

II.4.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.
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II.4.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
Nu se aplică
II.4.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL

24.315.928
29.762.695
32.488.331
38.570.572
41.004.321
48.889.341
59.379.355
274.410.543

Contribuţia
UE
(FEDR)
20.668.538
25.298.291
27.615.081
32.784.987
34.853.673
41.555.940
50.472.452
233.248.962

Contribuţia publică naţională
Buget
Alte
Total
local
surse
publice
3.161.071
486.319
0
3.647.390
3.869.150
595.254
0
4.464.404
4.223.483
649.767
0
4.873.250
5.014.174
771.411
0
5.785.585
5.330.562
820.086
0
6.150.648
6.355.614
977.787
0
7.333.401
7.719.316
1.187.587
0
8.906.903
35.673.370
5.488.211
0
41.161.581
Buget de
stat

Contribuţia
privată

II.4.1.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant

Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
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1.700.000 – 85.000.000 Lei
(echivalentul a 500.000 – 25.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
70% pentru microîntreprinderi (60% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov);
60% pentru întreprinderi mijlocii (50%
pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov)
50% pentru întreprinderi mari (40% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
30% pentru microîntreprinderi (40% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
40% pentru întreprinderi mijlocii (50%
pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov)
50% pentru întreprinderi mari (60% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
59,5% (51,0%)
51,0% (42,5%)
42,5% (34,0%)

0
0
0
0
0
0
0
0

Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată, din care:
•

10,5% (9,0%)
9,0% (7,5%)
7,5% (6,0%)
10,5% (9,0%)
9,0% (7,5%)
7,5% (6,0%)

Bugetul de stat

II.4.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Societăţi comerciale, inclusiv societăţi comerciale administrator, definite conform
Ordonanaţei 65/2001, cu modificările ulterioare.

II.4.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Nu se aplică
II.4.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.4.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.4.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•

•
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar, sau are în concesiune, sau în folosinţă,
sau în chirie, pe o perioadă de minim 10 ani, infrastructura sau terenul care face
obiectul proiectului;
Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind„ Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93 şi să nu fie “firmă în dificultate!”,
conform Liniilor Directoare Comunitare cu privire ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea întreprinderilor în dificultate (C 244/01.10.2004);
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de
intervenţie al Axei POR;
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•
•
•
•

Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din
fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare stabilite pentru
tipul respectiv de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului,
eficienţei energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice
Criterii de selecţie

•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului ;
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.4.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicatori

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

Rezultate imediate
(directe)
Structuri de sprijinire
a afacerilor create/
extinse (Nr.)
Rezultate induse
(indirecte)
Rata de ocupare în
structuri de afaceri
după doi ani de la
finalizarea proiectului
(%)
Crearea de noi locuri
de muncă în
structurile de afaceri
(Nr )

2015
15

50

3.000

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
−
−
−
−
−
−
−

Emisii de NOx
Emisii de SO2
Emisii de COV
Emisii de particule fine (PM10 şi PM2.5) - tone
Azot total – mg/l
Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2
Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile (relevante pentru proiect)

−

Apa utilizata pe unitate de produs - % de reducere pe unitate produsă (mp)
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− Zone industriale dezafectate reabilitate şi/sau folosite pentru dezvoltare (ha)
− Eficienţa energetică sporită în companiile sprijinite, fabrici, instituţii (%)
II.4.1.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Toate proiectele trebuie să respecte legislaţia în domeniul protecţiei mediului. Vor fi
sprijinite preponderent structurile de sprijinire a afacerilor localizate în zonele limitrofe ale
localităţilor, în vederea protejării mediului împotriva poluării.
Egalitatea de şanse
Proiectele eligibile trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, fără a face nici un fel
de discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi şi orientare
sexuală. Se va urmări creşterea numărului de femei antreprenor implicate în derularea
activităţilor economice din cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor.
II.4.1.15. Ajutorul de stat
Operaţiunea

Regimul de ajutor de stat

Baza legală

• Crearea şi/ sau extinderea diferitelor Schemă de ajutor de stat Regulamentul Comisiei 1628/2006
naţional
pentru privind aplicarea art. 87 şi 88 din
tipuri de structuri regionale/locale de regional
investiţii
Tratatul CE privind ajutorul de stat
sprijinire a afacerilor
regional naţional pentru investiţii

II.4.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod

06
08
10
50
•
Cod
01

Tema prioritară
Tema prioritară
Mediu de afaceri
Sprijinirea IMM pentru promovarea produselor şi proceselor de producţie
nepoluante (introducerea unui sistem eficient de management a mediului,
adoptarea şi utilizarea
tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea
tehnologiilor nepoluante în procesul de producţie al firmei)
Alte investiţii în firme
Infrastructura de telefonie (incluzând reţelele broadband)
Reabilitarea siturilor industriale şi a terenurilor contaminate
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
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•

Dimensiunea teritorială

Cod
01
05

Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

II.4.1.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.4.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe

II.4.2. Domeniul Major de Intervenţie: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
II.4.2.1. Descriere
Localizarea vechilor industrii afectează mediul din zonele nodale ale teritoriului, întrucât
multe zone industriale au fost create în cele mai favorabile areale geografice, în ceea ce
priveşte apropierea de căi de comunicaţie şi locuinţe. Refacerea acestor areale industriale
favorizează nu numai protecţia mediului, dar reprezintă în acelaşi timp un avantaj pentru
eficientizarea noilor investiţii, deoarece dispun de o infrastructură care trebuie îmbunătăţită
şi nu total reînnoită. Imaginea unităţilor industriale în care s-a stopat activitatea economică,
atât în zone urbane cât şi rurale, are un impact negativ asupra deciziei potenţialilor
investitori de a se localiza în aceste zone.
Reabilitarea site-urilor industriale poluate şi neutilizate rezultate în urma închiderii
unităţilor industriale reprezintă o problema fundamentală pentru România din cauza
activităţilor poluante desfăşurate în trecut şi a necunoaşterii poluatorului. Reabilitarea
acestor situri va favoriza economiile locale, prin crearea condiţiilor pentru noi investiţii în
activităţi productive.
Obiectiv:
Reintroducerea siturilor industriale în circuitul economic, prin depoluare, curăţare şi
reabilitare pentru a putea fi transformate în structuri de sprijinire a afacerilor.
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II.4.2.2. Operaţiuni
•

Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi

II.4.2.3. Activităţi eligibile orientative
•

Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si
depozitarea substanţelor toxice şi periculoase şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor;
Demolarea clădirilor şi planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul
deşeurilor;
Construirea / modernizarea/ extinderea clădirilor şi anexelor aferente pentru activităţi
de producţie şi prestări servicii;
Construirea/ /extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri şi a
drumurilor de acces;
Construirea / modernizarea / extinderea/ infrastructurii de utilităţi;
Conectarea la reţele broadband (Internet)
Cablarea clădirii.

•
•
•
•
•
•

II.4.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii cheltuieli.

II.4.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE
Nu se aplică
II.4.2.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

2007
2008
2009
2010

TOTAL

20.858.870
25.531.257
27.869.384
33.086.897

Contribuţia
UE
(FEDR)
17.730.040
21.701.569
23.688.976
28.123.862

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
stat
local
surse
publice
2.711.653
417.177
0
3.319.063
510.625
0
3.623.020
557.388
0
4.301.297
661.738
0
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Total
3.128.830
3.829.688
4.180.408
4.963.035

Contribuţia
privată
0
0
0
0

2011
2012
2013
TOTAL

35.174.634
41.938.620
50.937.243
235.396.905

29.898.439
35.647.827
43.296.656
200.087.369

4.572.702
5.452.021
6.621.842
30.601.598

703.493
838.772
1.018.745
4.707.938

0
0
0
0

5.276.195
6.290.793
7.640.587
35.309.536

II.4.2.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din
costul total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată din care:
•

1.700.000 – 85.000.000 Lei
(echivalentul a 500.000 – 25.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98% pentru activităţi de depoluare
50% pentru activităţi de investiţii iniţiale (40%
pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov)
2% pentru activităţi de depoluare
50% pentru activităţi de investiţii iniţiale (60%
pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov)
86,7% pentru activităţi de depoluare
42,5% pentru activităţi de investiţii iniţiale (34,0%
pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov)
13,3% pentru activităţi de mediu
7,5% pentru activităţi de investiţii iniţiale (6,0%
pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov)
13,3% pentru activităţi de mediu
7,5% pentru activităţi de investiţii iniţiale (6,0%
pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov)

Bugetul de stat

II.4.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale

II.4.2.10. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Nu se aplică.
II.4.2.11. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
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0
0
0
0

II.4.2.12. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.4.2.13. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar, sau are în concesiune, pe o perioadă de
minim 10 ani, infrastructura sau terenul care face obiectul proiectului;
Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axei POR;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, al ajutorului de stat, achiziţiilor publice.
Criterii de selecţie
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.4.2.14. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicatori

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

Rezultate imediate
(directe)
Reabilitarea siteurilor industriale
poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru
noi activităţi (Ha.)
Rezultate induse
(indirecte)
Crearea de noi locuri
de muncă (Nr )

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015
500

1.000
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Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Situri industriale rehabilitate (ha)
Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2
Suprafaţa afectată din zonele verzi - ha
Proiecte care contribuie la protecţia împotriva dezastrelor naturale şi industriale - nr
Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile (relevante pentru proiect)
Apa utilizata pe unitate de produs - % de reducere pe unitate produsă (mp)
Deşeuri reciclate (în tone)
Deşeuri recuperate (în tone)
Deşeuri refolosite (în tone)
Zone industriale dezafectate reabilitate şi/sau folosite pentru dezvoltare (ha)
Creşterea eficienţei energetice în companiile sprijinite, fabrici, instituţii (%)

II.4.2.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Toate proiectele trebuie să respecte legislaţia în domeniul protecţiei mediului. Aceste situri
industriale vor fi supuse unui proces de depoluare / decontaminare şi apoi vor fi pregătite
pentru noi activităţi care pot afecta mediul înconjurător. De aceea se vor utiliza o serie de
indicatori de mediu pentru monitorizarea proiectelor din punct de vedere al impactului
asupra mediului.
Egalitatea de şanse
Proiectele eligibile trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, fără a face nici un fel
de discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi şi orientare
sexuală. Infrastructura creată trebuie să respecte standardele europene în ceea ce priveşte
accesul persoanelor cu dezabilităţi.
II.4.2.15. Ajutorul de stat
Operaţiunea
Reabilitarea siturilor
industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru
noi activităţi

Regimul de ajutor de stat

Baza legală

Schemă de ajutor regional Regulamentul Comisiei 1628/2006 privind
naţional pentru investiţii
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind
ajutorul regional naţional pentru investiţii
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II.4.2.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod

06
08
10
50
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritară
Tema prioritară
Mediu de afaceri
Sprijinirea IMM pentru promovarea produselor şi proceselor de producţie
nepoluante (introducerea unui sistem eficient de management a mediului,
adoptarea şi utilizarea
tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea
tehnologiilor nepoluante în procesul de producţie al firmei)
Alte investiţii în firme
Infrastructura de telefonie (incluzând reţelele broadband)
Reabilitarea siturilor industriale şi a terenurilor contaminate
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

II.4.2.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.4.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
II.4.3. Domeniul Major de Intervenţie: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
II.4.3.1. Descriere
In contextul strategiei revizuite de la Lisabona este necesar să se investească în
modernizarea sectoarelor productive locale şi regionale, prin sprijinirea mediului
antreprenorial, în special a microîntreprinderilor. Utilizarea rezultatelor C&D tehnologice
de către firme productive de interes local şi regional, în scopul creşterii competitivităţii
acestora în valorificarea resurselor şi a forţei de muncă locale, precum şi în comercializarea
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produselor obţinute, se reflectă, în cele din urmă, în crearea de locuri de muncă, intrarea în
circuitul economic a unor zone în declin şi ieşirea din izolare a acestor zone.
Programul Operaţional Regional sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a
celor prestatoare de servicii care folosesc potenţialul endogen al regiunilor (resurse
naturale, materii prime, resurse umane, etc). Mai mult, micro-întreprinderile vor fi
încurajate să utilizeze noi tehnologii şi inovaţii, echipamente IT şi servicii, având un rol
primordial în creşterea competitivităţii, productivităţii şi a calităţii serviciilor.
Obiectiv:
Sprijinirea microîntreprinderilor pentru creşterea competitivităţii, valorificarea
resurselor materiale şi a forţei de muncă locale.
II.4.3.2. Operaţiuni
•

Dezvoltarea microîntreprinderilor;

II.4.3.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•

Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de
producţie, servicii, construcţii
Achiziţionare sisteme IT (hardware şi software);
Construirea/extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie a microîntreprinderilor;

II.4.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.

II.4.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR
Nu se aplică
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II.4.3.6. Alocarea financiară orientative
- alocări, EuroAn

TOTAL

Contribuţia
UE
(FEDR)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

17.730.040
21.701.569
23.688.976
28.123.862
29.898.439
35.647.827
43.296.656
200.087.369

17.730.040
21.701.569
23.688.976
28.123.862
29.898.439
35.647.827
43.296.656
200.087.369

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contribuţia
privată
0
0
0
0
0
0
0
0

II.4.3.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia naţională publică la finanţarea acordată,
din care:
• Bugetul de stat

70.000 – 1.700.000 Lei
(echivalentul a 20.000 –500.000 Euro)
700.000 Lei (echivalentul a 200.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
100%
0
0

II.4.3.8. Categorii de beneficiari eligibili
•

Microîntreprinderi localizate în mediul urban, care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul producţiei şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor.

Nu sunt eligibile microîntreprinderile care au ca domeniu de activitate următoarele coduri
CAEN:
A; H; J; K; 6330; 9003; L; O (excepţie 92, 93); Q, în conformitate cu Ordinul INS
Nr. 601 din 26 noiembrie 2002, privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională;
A; I; K; M; N; O; R; U, în conformitate cu Ordinul INS Nr. 337 din 20 aprilie 2007,
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.
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Totodată, nu sunt eligibile acele microîntreprinderi care se încadrează în criteriile prevăzute
de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis şi anume :
(a) microîntreprinderi cu activitate în sectorul de pescuit şi acvacultură, reglementate de
Regulamentul Consiliului nr. 104/2000;
(b) microîntreprinderi cu activitate în sectorul procesării primare a produselor agricole, aşa
cum sunt listate în Anexa 1 a Tratatului;
(c) microîntreprinderi cu activitate în procesarea şi comercializarea produselor agricole
prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Instituire a Comunităţilor Europene, în următoarele
cazuri:
când valoarea ajutorului de stat este stabilită în baza preţului sau cantităţii acestor
produse cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de societăţile
respective;
când ajutorul de stat este condiţionat de transferarea lui parţială sau totală către
producătorii primari;
(d) microîntreprinderi cu activităţi de export către terţe ţări sau state membre, mai precis
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi operarea unei reţele de
distribuţie, sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
(e) microîntreprinderile care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul
produselor din import;
(f) microîntreprinderi cu activitate în sectorul cărbunelui, aşa cum sunt definite în
Regulamentul CE nr. 1407/2002;
(g) microîntreprinderi cu activităţi de achiziţionare a autovehiculelor de transport rutier de
marfă, în cazul agenţilor economici care prestează activităţi de transport rutier de marfă,
pentru închiriere sau pentru obţinere de profit;
(h) microîntreprinderi în dificultate, aşa cum sunt acestea definite în Comunicarea Comisiei
Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C 244/02).
(i) microîntreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul mineritului, siderurgiei,
producţiei de fibre sintetice, a construcţiilor navale, pescuitului şi acvaculturii;
II.4.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Nu se aplică.
II.4.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.4.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte
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II.4.3.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar al terenului şi /sau al clădirii, sau are
în concesiune, comodat, sau în chirie, după caz, pe o durată de minim 10 ani,
terenul / clădirea care face obiectul proiectului,;
Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „ Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de
intervenţie al Axei POR
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din
fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice
Criterii de selecţie

•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.4.3.14. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicatori

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

Rezultate imediate
(directe)
Microîntreprinderi
sprijinite (Nr)
Rezultate induse
(indirecte)
Crearea de noi locuri
de muncă în
microîntreprinderile
sprijinite (Nr angajaţi)

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015
1.500

3.000
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Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
−
−
−
−
−

Emisiile de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2
Azot total – mg/l
Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile (relevante pentru proiect)
Apa utilizata pe unitate de produs - % de reducere pe unitate produsă (mp)
Eficienţa energetică sporită în companiile sprijinite, fabrici, instituţii (%)

II.4.3.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
In cadrul acestui domeniu de intervenţie al POR sunt promovate numai proiecte care nu au
impact negativ asupra mediului, şi pe cât posibil, dacă nu au un impact pozitiv, vor păstra
cel puţin starea actuală, dacă aceasta este relativ accpetabilă. Criteriile de eligibilitate şi
selecţie ale proiectelor servesc acestui scop.
Microîntreprinderile vor fi sprijinite financiar să achiziţioneze echipamente moderne de
producţie, procesare şi comercializare care protejează mediul.
Egalitatea de şanse
Proiectele eligibile trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, fără a face nici un fel
de discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi şi orientare
sexuală. Se va urmări creşterea numărului de femei antreprenor implicate în derularea
activităţilor economice din cadrul microîntreprinderilor şi a celor care iniţiază o nouă
afacere.
II.4.3.15. Ajutorul de stat
Operaţiunea
Sprijinirea
microîntreprinderilor

Regimul de ajutor de stat
Schemă de ajutor
De minimis

Baza legală
Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind
ajutorul de minimis

II.4.3.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
06

Tema prioritară
Tema prioritară
Mediu de afaceri
Ajutor acordat IMM pentru a utiliza modele de producţie sustenabile ( prin
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introducerea sistemelor de management al mediului pe bază de cost-eficacitate,
cumpărarea şi utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluării şi preluarea în firme,
a tehnologiilor curate
Alte investiţii în firme
Alte măsuri de stimulare a cercetării, inovării şi antreprenoriatului
Tehnologii informaţionale şi de comunicare
Alte măsuri pentru accesul IMM la TIC şi utilizarea lor eficientă

08
09
11
15
•
Cod
01
•
Cod
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Urban

II.4.3.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.4.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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II.5 Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Această axă prioritară vizează în principal valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi
a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
turistice de cazare şi agrement, în scopul creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării
economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare
Regională şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 au identificat dezvoltarea
turismului ca o prioritate de dezvoltare, dat fiind potenţialul turistic existent în toate
regiunile. Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat reabilitării infrastructurii
zonelor turistice şi valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea
acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.
II.5.1. Domeniul Major de Intervenţie: Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe
II.5.1.1. Descriere
Sprijinul acordat proiectelor din domeniul turismului şi culturii trebuie perceput, într-un
context mai larg, ca un sprijin pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor, dar şi ca o
modalitate de a valorifica potenţialul turistic regional, istoric şi cultural. Acest lucru va
contribui la creşterea atractivităţii regiunilor pentru turişti, pentru investitori dar şi pentru
locuitorii zonei.
Pentru România este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din patrimoniul
cultural al diferitelor regiuni ale ţării, care au fost grav afectate în timp. Ne referim aici la
clădiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrări istorice de artă. Aceste iniţiative de
conservare culturală, propuse de autorităţile locale, vor trebui însoţite de o consistentă
planificare, care să conserve (şi unde este posibil să restaureze) centrele istorice ale
oraşelor, menţinerea stilului arhitectonic tradiţional şi conservarea oraşelor istorice
medievale.
Obiectivele acestui domeniu de intervenţie sunt:
Creşterea importanţei turismului cultural, ca factor care stimulează creşterea
economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei
mediului;
Extinderea sezonului turistic;
Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local
şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.
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II.5.1.2. Operaţiuni
Restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor turistice care fac parte din
patrimoniul cultural universal, precum şi modernizarea infrastructurii conexe;
Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional7 cu important
potenţial turistic şi modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii în
circuitul turistic;
Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban8.
II.5.1.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu;
Restaurarea, protecţia şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor
murale exterioare;
Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele
reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;
Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de
siguranţă precum şi a celui decorativ;
Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
Amenajări peisagistice pentru punerea în evidenţă a obiectivului turistic de
patrimoniu reabilitat;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie
electrică, alimentare cu apă, canalizare)
Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul);
Construcţia utilităţilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame şi indicatoare);
Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice
de patrimoniu reabilitate.
Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de
patrimoniu reabilitat.

II.5.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

7

grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală, în conformitate cu lista întocmită de
Ministerul Culturii şi Cultelor
8
grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate cu lista
întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor

69

•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.

II.5.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE
Nu se aplică.
II.5.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

TOTAL

Contribuţia
UE
(FEDR)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

20.858.870
25.531.257
27.869.384
33.086.897
35.174.634
41.938.620
50.937.243
235.396.905

17.730.040
21.701.569
23.688.976
28.123.862
29.898.439
35.647.827
43.296.656
200.087.369

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
2.711.653
417.177
0
3.128.830
3.319.063
510.625
0
3.829.688
3.623.020
557.388
0
4.180.408
4.301.297
661.738
0
4.963.035
4.572.702
703.493
0
5.276.195
5.452.021
838.772
0
6.290.793
6.621.842
1.018.745
0
7.640.587
30.601.598
4.707.938
0
35.309.536

Contribuţia
privată

II.5.1.7. Dimensiunea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil*
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solictantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată

Contribuţia publică naţională la finanţarea
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1.700.000 – 85.000.000 RON
(echivalentul a 500.000 – 25.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98% pentru autorităţi ale administraţiei
publice locale şi instituţii de cult;
85% pentru autorităţi ale administraţiei
publice centrale
2% pentru autorităţi ale administraţiei
publice locale şi instituţii de cult;
15% pentru autorităţi ale administraţiei
publice centrale
86,7% pentru autorităţi ale administraţiei
publice locale şi instituţii de cult;
100% pentru autorităţi ale administraţiei
publice centrale
13,3% pentru autorităţi ale administraţiei

0
0
0
0
0
0
0
0

acordată, din care:

•

publice locale şi instituţii de cult;
0 pentru autorităţi ale administraţiei publice
centrale

13,3% pentru autorităţi ale administraţiei
publice locale şi instituţii de cult;
0 pentru autorităţi ale administraţiei publice
centrale
*) În cazul proiectelor generatoare de venituri, costul total eligibil se calculează în
conformitate cu prevederile articolului 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006
Bugetul de stat

II.5.1.8. Beneficiari eligibili
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică;

II.5.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Areale în care sunt localizate obiective cu potenţial turistic din patrimoniul universal,
patrimoniul cultural naţional, patrimoniul cultural – local din mediul urban.
II.5.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.5.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.5.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar sau deţine în concesiune, sau în folosinţă,
pe o perioadă de minim 10 ani, obiectivul de patrimoniu care face obiectul proiectului;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul
Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene” Nr. 1605/2002 art. 93;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie
al Axa POR;
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•
•
•
•
•
•

Obiectivul propus pentru finanţare este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial
(Hotărârea nr. 493/2004, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista
patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul 2314/2004);
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
Costurile proiectului se încadrează în limitele financiare stabilite pentru tipul respectiv
de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, şi achiziţiilor publice.
Criterii de selecţie
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.5.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

Rezultate imediate
(directe)
Proiecte
implementate în
domeniul
infrastructurii de
turism (număr)
Rezultate induse
(indirecte)
Creşterea numărului
de turişti (%)
Locuri de muncă nou
create / menţinute la
finalul implementării
proiectului (număr)

2015
100

+5
200

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
Nu se aplică
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II.5.1.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Toate proiectele trebuie să respecte legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului.
Dezvoltarea durabilă a turismului trebuie să se realizeze în concordanţă cu planurile de
amenajare ale teritoriului, care precizează nivelul de protecţie în care se înscrie obiectivul
care trebuie reabilitat. De asemenea, vor fi finanţate proiectele care vor implementa soluţii
prietenoase mediului înconjurător, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse
de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apă eficient,
creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă
prietenos mediului înconjurător, conservarea patrimoniului cultural.
Egalitatea de şanse
În cadrul tuturor investiţiilor, toate obstacolele fizice vor fi înlăturate / ameliorate, vor fi
prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu
dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în
clădirile şi structurile de utilitate publică.
II.5.1.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.5.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Code

Tema prioritară
Tema prioritară
Cultura

58

Protecţia si conservarea patrimoniului cultural
•

Code
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă

•

Dimensiunea teritorială

Code

Tipul de teritoriu

01
05

Urban
Zone rurale
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II.5.1.17. Organisme intermediare
Agenţiile pentru Dezvoltare Regională
II.5.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
II.5.2. Domeniul Major de Intervenţie: Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
II.5.2.1. Descriere
Având în vedere potenţialul diversificat al resurselor naturale ale României, valorificarea
turistică a acestora poate reprezenta o sursă importantă pentru dezvoltarea economică a
multor zone ale ţării.
Cele mai importante oportunităţi pentru dezvoltarea turismului bazat pe resursele naturale
sunt date de resursele balneare şi balneo-climatice, litoral şi zonele muntoase care oferă
posibilitatea practicării sporturilor de iarnă, a turismului ecvestru, speo-turismul, turismul
de aventură. Turismul montan şi turismul balnear reprezintă o oportunitate pentru
practicarea de activităţi turistice pe toată durata anului.
Complementar domeniului de intervenţie 5.1, în cadrul acestui domeniu, pot fi realizate
investiţii în turism inclusiv în Delta Dunării, care, deşi face parte din patrimoniul universal
(UNESCO), are o valoare naturală ridicată.
În prezent, România dispune de un număr suficient de spaţii de cazare, care au, însă, un
grad înaintat de uzură, corelat cu un nivel scăzut al gradului de modernizare, situaţie
întâlnită îndeosebi în cazul structurilor de cazare de două şi trei stele, construite în perioada
1975-1980.
De aceea, ţinând cont şi de evoluţiile globale ale pieţei turistice, este absolut necesară
creşterea standardelor de calitate a spaţiilor de cazare de tipul hotelurilor, moteluri şi
campinguri, cabane şi hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare/pontoane,
precum şi a structurilor de agrement turistic, care furnizează facilităţile de petrecere a
timpului liber.
Obiectivele acestui domeniu de intervenţie sunt:
Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
Diversificarea serviciilor turistice.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare;
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Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului
turiştilor şi a duratei sejurului;
II.5.2.2. Operaţiuni
Dezvoltarea turismului bazat pe resurse turistice naturale;
Valorificarea potenţialului oferit de turismul montan;
Dezvoltarea turismului balnear
Modernizarea /extinderea structurilor de cazare1 şi a utilităţilor conexe
Crearea/modernizarea /extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor
conexe;
II.5.2.3. Activităţi eligibile orientative
5.2.3.1 Infrastructura de turism de utilitate publică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul
drumului în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
Construirea / modernizare puncte (foişoare) de observare / filmare / fotografiere;
Reabilitarea/modernizarea reţelei de utilităţi din corpul străzii;
Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale;
Construire /modernizare refugii montane;
Marcarea traseelor montane;
Amplasarea de panouri de orientare şi informarea turistică;
Amenajarea posturilor SALVAMONT;
Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a spaţiilor de recreere şi popas, a
facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;
Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină;
Construire piste pentru cicloturism;
Construire căi de acces la obiectivul turistic natural modernizate/extinse

5.2.3.2 Infrastructura de turism publică / privată, care intră sub incidenţa regulilor
ajutorului de stat
•
•
•

Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu
potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice,
factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor);
Crearea/, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din
staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice , inclusiv a salinelor terapeutice;
Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni geologice,
peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) prin:
instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie;

1

Structurile de cazare eligibile pentru finanţare sunt: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice,
campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare / pontoane;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

creare/modernizare grupuri sanitare;
creare/ puncte de colectare a gunoiului menajer;
Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri
sanitare, apă curentă, iluminat etc.);
Modernizare şi extindere structuri de cazare şi utilităţi conexe;
Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice;
Construire piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;
Construire terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie;
Modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes
turistic din zonele de deal şi de munte,
Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
Construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu
pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale,
instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu
echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi);
Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă şi
echiparea cu instalaţii şi echipamentele corespunzătoare;
Amenajări specifice sporturilor nautice;
Amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv.

II.5.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Cheltuieli pentru investiţii
Cheltuieli aferente implementării proiectului
Alte categorii de cheltuieli

II.5.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE
Nu se aplică.
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II.5.2.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, Euro An

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL

Contribuţia
UE
(FEDR)

29.243.481
35.794.021
39.072.000
46.386.791
49.313.732
58.796.630
71.412.414
330.019.069

20.470.437
25.055.815
27.350.400
32.470.754
34.519.612
41.157.641
49.988.690
231.013.349

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contribuţia
privată
8.773.044
10.738.206
11.721.600
13.916.037
14.794.120
17.638.989
21.423.724
99.005.720

II.5.2.7. Mărimea finanţării acordate pentru infrastructura de turism de utilitate
publică
Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală maximă a proiectelor de
modernizare/extindere structuri de cazare
(cheltuieli eligibile şi neeligibile)
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul
total eligibil*
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solictantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea
acordată, din care:
• Bugetul de stat

700.000 – 85.000.000 Lei
(echivalentul a 200.000 – 25.000.000 Euro)
17.000.000. lei
(echivalentul a 5.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
98%
2%
100%
0
0

*) În cazul proiectelor generatoare de venituri, costul total eligibil se calculează în conformitate cu
prevederile articolului 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006

Mărimea finanţării acordate pentru infrastructura de tursim publică/privată, care
intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat
Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală maximă a proiectelor de
modernizare/extindere structuri de cazare (cheltuieli
eligibile şi neeligibile)
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
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700.000 – 85.000.000 Lei
(echivalentul a 200.000 – 25.000.000 Euro)
17.000.000. lei
(echivalentul a 5.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică

Mărimea maximă a finanţării acordate din costul total
eligibil

70% pentru întreprinderi mici (60% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
60% pentru întreprinderi mijlocii (50% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
50% pentru întreprinderi mari (40% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
30% pentru întreprinderi mici (40% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
solictantului de grant
40% pentru întreprinderi mijlocii (50% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
50% pentru întreprinderi mari (60% pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov)
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
100%
Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată, din 0
care:
0
• Bugetul de stat
II.5.2.8. Categorii de beneficiari eligibili
Pentru activităţile prevăzute în cadrul „5.2.3.1 Infrastructura de turism de utilitate
publică”, beneficiarii eligibili sunt:
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor
Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;
Parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale

Pentru activităţile prevăzute în cadrul „5.2.3.2 Infrastructura de turism publică /
privată, care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat”, beneficiarii eligibili
sunt:
•
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Parteneriate între autorităţile administraţiei publice locale;
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr.
215/2001, cu modificările ulterioare.
IMM-uri din domeniul turismului, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din
Economia Naţională (CAEN), după cum urmează:
Secţiunea H - Hoteluri şi restaurante şi Secţiunea O – Alte activităţi de
servicii colective, sociale şi personale: 9233, 9234, 9253, 926 , 9272, 9304,
în conformitate cu Ordinul INS Nr. 601/2002 privind actualizarea
Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (în vigoare până la 31
decembrie 2007);
Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi de
alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie” şi
Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative: 9104, 931,
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932, în conformitate cu Ordinul INS Nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (intră în vigoare de la 1
ianuarie 2008).
II.5.2.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Localităţile din mediul urban
Localităţi din mediul rural, în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai
mare de 1.500.000 euro
Staţiunile balneare9 şi balneo-climatice10 (indiferent dacă sunt localizate în mediul
rural sau urban), definite în conformitate cu Anexa 3 din Hotărârea de Guvern nr.
867 / 2006)
II.5.2.10. Perioada orientativă de depunere
2007-2013
II.5.2.11. Tipul de cerere de propuneri
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă
II.5.2.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•

Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar al clădirii şi /sau al terenului, sau are
în concesiune, comodat, în folosinţă sau în chirie, pe o durată de minim 10 ani, după
caz, clădirea sau terenul care face obiectul proiectului; în cazul Asociaţiilor şi al
parteneriatelor, acest criteriu se aplică şi membrilor Asociaţiei şi respectiv
partenerilor;

9

în conformitate cu Ordonanţa Nr. 109 din 31 august 2000, privind staţiunile balneare, climatice şi
balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, prin staţiune balneară se înţelege localitatea
sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca
eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cură şi care are o organizare ce permite acordarea asistenţei
medicale balneare în condiţii corespunzătoare;
10
în conformitate cu Ordonanţa Nr. 109 din 31 august 2000, privind staţiunile balneare, climatice şi
balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, prin staţiune balneoclimatică se înţelege
localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional
recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cură şi care are o organizare ce permite
acordarea asistenţei medicale balneare în condiţii corespunzătoare; localitatea sau/şi arealul respective este
situat în zone cu factori climatici benefici şi are condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii
şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare; în cazul Asociaţiilor şi al
parteneriatelor, acest criteriu se aplică şi membrilor Asociaţiei şi respectiv
partenerilor;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin următoarele
regulamente: Regulamentul Consiliului privind „Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunităţilor Europene”
Nr. 1605/2002 art. 93;
Regulamentul comisiei nr 1628/2006 privind ajutorul naţional regional pentru
investiţii şi să nu fie “firmă în dificultate”, conform Liniilor Directoare Comunitare
cu privire ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate (C 244/01.10.2004);
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Solicitantul de proiect în cazul IMM - lor, agent economic privat, desfăşoară
activitate în domeniul turismului de cel puţin 1 (un) an;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de
intervenţie sub Axa POR;
Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din
fonduri comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte
surse de finanţare;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Obiectivul propus pentru finanţare va fi inclus total sau parţial în circuitul public;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.

Sunt exceptate de la finanţare :
•
•
•

structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de închiriat în locuinţe
familiale sau în clădiri cu altă destinaţie (conform Ordinului 510 / 2002);
pensiunile agro-turistice.
unităţi de alimentaţie publică cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri etc
situate în afara spaţiilor de cazare.
Criterii de selecţie
•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;
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II.5.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

Rezultate imediate
(directe)
Proiecte
implementate în
domeniul
infrastructurii de
turism / cazare
(număr)
Firme sprijinite direct
şi indirect în
domeniul turismului
(număr)
Rezultate induse
(indirecte)
Creşterea numărului
de turişti (%)
Creşterea numărului
de înnoptări (%)
Locuri de muncă nou
create / menţinute la
finalul implementării
proiectului (număr)

2015
300

350

+ 10
+5
800

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
− Număr de arii afectate din Natura 2000 - nr
− Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile (relevante pentru proiect)
− Eficienţa energetică sporită în IMM sprijinite, (%)
II.5.2.15. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Toate proiectele trebuie să respecte legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului.
Dezvoltarea durabilă a turismului trebuie să se realizeze în concordanţă cu planurile de
amenajare ale teritoriului, care precizează nivelul de protecţie în care se înscrie obiectivul
care trebuie reabilitat precum şi normele tehnice de realizare a structurilor de agrement
turistic. De asemenea, vor fi finanţate proiectele care vor implementa soluţii prietenoase
mediului înconjurător, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie
neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apă eficient, creşterea
suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos
mediului înconjurător, conservarea patrimoniului turistic, natural şi cultural.
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Dezvoltarea turismului va ţine cont de principiile dezvoltării durabile, în sensul conservării
şi protejării patrimoniului natural, dar şi al reducerii presiunii antropice asupra mediului,
inerentă în condiţiile practicării turismului pe scară largă.
Creşterea numărului de turişti, aşteptată în condiţiile dezvoltării turismului, va suprasolicita
mediul înconjurător, afectând echilibrul ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi
ţinută sub control în regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite
valorificarea acestuia într-o manieră durabilă şi printr-o repartizare spaţială uniformă a
activităţilor turistice.
Exploatarea turistică durabilă a zonelor naturale se poate realiza prin practicarea unui
turism controlat, prin distribuirea echilibrată a turiştilor în toate perioadele anului (reducând
astfel şi efectul indus de sezonalitate).
Egalitatea de şanse
În cadrul tuturor investiţiilor, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării
accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în
vigoare cu privire la accesul în structurile de utilitate publică.
II.5.2.15. Ajutorul de stat
Operaţiunea
Regimul de ajutor de stat
Baza legală
Infrastructura de turism Ajutor regional national Regulamentul Comisiei 1628/2006 privind
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind
publică / privată, care intră pentru investiţii
ajutorul regional naţional pentru investiţii
sub incidenţa regulilor
ajutorului de stat
II.5.2.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Code

Tema prioritară
Tema prioritară
Turism

56
57

Protecţia şi dezvoltarea patrimoniului natural
Asistenţă pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice
•

Code
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
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•
Code
01
05

Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

II.5.2.17. Organisme intermediare
Agenţiile de Dezvoltare Regională
II.5.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Proiecte
II.5.3 Domeniul Major de Intervenţie: Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică
II.5.3.1. Descriere
Fundamentare şi Obiective
România are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate, armonios şi simetric
repartizat în teritoriu, care oferă posibilitatea practicării întregii game de forme de turism şi
pe toată durata anului. Privatizarea sectorului turistic a contribuit la realizarea de investiţii
pentru modernizarea infrastructurii turistice şi în consecinţă a creşterii calităţii şi diversităţii
serviciilor turistice oferite. Apar şi se dezvoltă noi produse turistice şi noi forme de turism,
cum este turismul rural, agro turismul şi turismul de aventură, componente „wellness” a
turismului balneo-climateric, precum şi alte tipuri de turism de nişă,. De asemenea se
dezvoltă şi turismul de afaceri în contextul dezvoltării activităţilor legate de organizarea de
congrese, simpozioane şi expoziţii, acţiuni şi întâlniri cu caracter diplomatic determinate de
aderarea României la Uniunea Europeană şi NATO, manifestări cultural – ştiinţifice şi de
afaceri, interne şi internaţionale.
Pe de altă parte, cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal
de promovare internaţională a economiei României şi de dezvoltare a pieţei interne a
acesteia.
În acest context, dezvoltarea brandului turistic naţional reprezintă o prioritate luând în
calcul efectele/contribuţia atât în conturarea brand-ului de tară, atragerea de investiţii
străine şi echilibrarea contului curent cât şi în dezvoltarea pieţei turistice interne şi externe
cu impactul ei benefic în creşterea economică. România nu are o imagine bine conturată ca
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destinaţie turistică, iar promovarea internă şi externă este insuficientă şi subdimensionată
faţă de cerere.
România dispune din plin de zone turistice, tradiţii culturale şi resurse naturale. Turismul
are o importantă contribuţie la PIB, precum şi în domeniul/sectorul ocupării forţei de
muncă. Promovarea turismului oferă noi oportunităţi şi alternative pentru dezvoltarea a
numeroase regiuni din România. În prezent, accesarea informaţiilor privind date de interes
general referitoare la România, prin intermediul unor centre specializate de informare şi
promovare turistică (atracţii turistice, evenimente culturale şi de afaceri, situri arheologice,
structuri de primire, restaurante, posibilităţi de petrecere a timpului liber sau orice alte
facilităţi ce pot însoţi o călătorie turistică sau/şi de interes turistic/sau mai scurt facilităţi de
agrement), este aproape imposibilă datorită inexistenţei sau existenţei sporadice a unor
astfel de centre.
În aceeaşi situaţie se află şi tour-operatorii străini, care pentru a-si crea propriile programe
turistice cu destinaţie România, au nevoie ca aceste informaţii să fie disponibile inclusiv pe
website/internet.
În urma analizei acestor date, s-au identificat următoarele puncte slabe:
- nivel redus de promovare şi dezvoltare a centrelor de informare turistică, dar şi a
serviciilor conexe acestui domeniu de activitate;
- regiunile turistice nu dispun de o reţea corespunzătoare de centre multi-funcţionale
specializate în turism, care să permită accesul turiştilor la informaţii, servicii de informare
şi evenimente specifice. Astfel s-a identificat posibilitatea dezvoltării sectorului turistic
românesc. Pentru accelerarea acestui proces se impune ca soluţie crearea unei reţele
naţionale de centre de informare şi promovare turistică, reţea care ar putea oferi servicii
utile şi materiale promoţionale în toate zonele turistice.
Crearea acestei reţele va oferi cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informaţii în
sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare în zonele turistice. Introducerea
serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică va
crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite schimbul de date privind
activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini. Un astfel de sistem poate fi extins şi
interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de exemplu sistemul de rezervare online, programe de conferinţe/evenimente culturale internaţionale, etc.
Obiectivele acestui domeniu de intervenţie sunt:
-

Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de ţară,
cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa
pentru turism si afaceri;
Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în
scopul creşterii numărului turiştilor;
Instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice româneşti .
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II.5.3.2. Operaţiuni
a. Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi
promovarea brandului turistic naţional;
b. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor
specifice şi a activităţilor de marketing specifice;
c. Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea
acestora.
II.5.3.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•
•
•
•

Crearea, dezvoltarea şi promovarea brandului turistic naţional;
Promovarea produselor turistice cu specific naţional / regional /local;
Activităţi specifice de marketing;
Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ consolidarea /extinderea clădirilor
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică;
Achiziţionarea de echipamente şi software, pentru dotarea Centrelor Naţionale de
Informare şi Promovare Turistică;
Crearea bazelor de date cu informaţii turistice, necesare Centrelor Naţionale de
Informare şi Promovare Turistică
Realizarea unui sistem naţional integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi
diseminarea informaţiilor turistice.

II.5.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
Cheltuieli pentru investiţii;
Cheltuieli aferente implementării proiectului;
Alte categorii de cheltuieli.

II.5.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE
Nu se aplică
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II.5.3.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, Euro An

TOTAL

Contribuţie
EU
(ERDF)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

13.323.263
16.307.674
17.801.114
21.133.716
22.467.223
26.787.610
32.535.334
150.355.934

11.324.774
13.861.523
15.130.947
17.963.659
19.097.140
22.769.469
27.655.034
127.802.546

Contribuţie publică naţională
Buget de
Buget
Alte
Total
stat
local
surse
publice
1.998.489
0
0
1.998.489
2.446.151
0
0
2.446.151
2.670.167
0
0
2.670.167
3.170.057
0
0
3.170.057
3.370.083
0
0
3.370.083
4.018.141
0
0
4.018.141
4.880.300
0
0
4.880.300
22.553.388
0
0
22.553.388

Contribuţie
privată

II.5.3.7. Mărimea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a
finanţării acordate
Valoarea eligibilă a
proiectelor
Mărimea maximă a
finanţării acordate din costul
total eligibil
Contribuţia eligibilă minimă
a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la
finanţarea acordată
Contribuţia publică
naţională la finanţarea
acordată, din care:
•

Bugetul de stat

Operaţiunea
a)
Nu se aplică

Operaţiunea b)

Operaţiunea c)

Nu se aplică

170.000 – 850.000 Lei
(echivalentul a 50.000
– 250.000 Euro)
833.000 Lei
(echivalentul a 245.000
Euro)
Nu se aplică

1.700.000 – 6.700.000 Lei
(echivalentul a 500. 0002.000.000 Euro)
6.600.000 Lei
(echivalentul a 1.960.000
Euro)
Nu se aplică

85%

98%

98 %

15%

2%

2%

100%

86,7%

86,7%

15%

13,3%

13,3%

15%

13,3%

13,3%

-
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0
0
0
0
0
0
0
0

II.5.3.8. Categorii de beneficiari eligibili
•

Operaţiunea a)
Direcţia de specialitate
•
din cadrul Ministerului
pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii
Liberale.

Operaţiunea b)
ONG-urile care desfaşoară,
conform statutului, activităţi în
domeniul promovării
turismului si Autorităţi ale
administraţiei publice locale.

•

Operaţiunea c)
Autorităţi ale administraţiei
publice locale din
localităţile înscrise în lista
aprobată prin Ordin al
ministrului MIMMCTPL
nr …..din data de
…..Anexa nr. la DCI

II.5.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Pentru CNIPT sunt Autorităţi ale administraţiei publice locale din localităţile înscrise în
lista aprobată prin Ordin al Ministrului MIMMCTPL nr …..din data de …..Anexa nr. la
DCI..
II.5.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.5.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
•

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă pentru toate operaţiunile;

II.5.3.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•

Solicitantul pentru operaţiunea c) dovedeşte calitatea de proprietar al clădirii şi /sau
al trerenului, sau are în concesiune, comodat, în folosinţă, în chirie, pe o durată de
minim 10 ani, clădirea şi/sau, după caz, terenul care face obiectul proiectului;
Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;
Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite Regulamentul Consiliului
privind „Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene” Nr. 1605/2002 art. 93 ;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de
intervenţie “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” sub Axa POR
“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”;
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•
•
•
•

Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din
fonduri comunitare în ultimii 5 ani şi beneficiază de fonduri publice din alte surse
de finanţare
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute pentru
tipul respectiv de proiect;
Implementarea proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.
Criterii de selecţie

•
•

Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR;

II.5.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator
Rezultate imediate
(directe)
Campanii de
promovare a
brandului turistic la
nivel naţional şi
internaţional (nr)
Centre Naţionale de
Informare şi
Promovare Turistică
(nr)
Rezultate induse
(indirecte)
Turişti care vizitează
Centrele Naţionale
de Informare şi
Promovare Turistică
(Nr)
Vizitatori web site
(Nr)

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015

0

-

10

0

-

10

0

-

1 mil.

0

-

1,5
mil.

Indicatori de mediu - urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea
Strategică de Mediu
− Suprafaţa afectată din zonele verzi - ha

88

II.5.3.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Toate proiectele trebuie să respecte legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului. De
asemenea, vor fi finanţate proiectele care vor implementa soluţii prietenoase mediului
înconjurător, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie
neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apă eficient, creşterea
suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos
mediului înconjurător, conservarea patrimoniului turistic, natural şi cultural.
Activităţile de promovare turistică se vor concentra asupra patrimoniului natural,
conservării resurselor turistice naţionale şi al unui mediu curat, răspunzând astfel
principiilor dezvoltării durabile.
Egalitatea de şanse
Operaţiunile respectă principiul egalităţii de şanse pentru femei, bărbaţi, tineri şi persoane
cu dizabilităţi. Pe parcursul lucrărilor de construcţie, toate obstacolele fizice vor trebui
eliminate pentru a asigura accesibilitatea pentru persoane cu dizabilităţi, astfel
îndeplinindu-se cerinţele prevăzute în legislaţia privind clădirile şi construcţiile de uz
public. Aplicarea principiului menţionat anterior va fi monitorizată.
II.5.3.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.5.3.16. Clasificarea intervenţiilor
Operaţiunea Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin
definirea şi promovarea brandului turistic naţional, atragerea investitorilor şi a altor
parteneri strategici, în vederea dezvoltării industriei turistice şi creşterii atractivităţii sale;,
•
Code

Tema prioritară
Tema prioritară
Turism

Promovarea resurselor naturale

55

•
Code
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
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•

Dimensiunea teritorială

Code

Tipul teritoriului
N/A

00

Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
•
Code

Tema prioritară
Tema prioritară
Turism

Promovarea resurselor naturale

55

•
Code
01

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă

•

Dimensiunea teritorială

Code

Tipul teritoriului
N/A

00

Operaţiunea Investiţii în crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT)
•
Cod
57

•
Cod
01

•
Cod
01

Tema prioritară
Tema prioritară
Turism
Asistenţă pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice

Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă

Dimensiunea teritorială
Tip teritoriului
Urban

II.5.3.17. Organisme intermediare
Direcţia Generală Sinteză, Investiţii şi Programe din cadrul MIMMCTPL.
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II.5.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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II.6 Axa Prioritară 6 - Asistenţă Tehnică
II.6.1. Domeniul Major de Intervenţie: Sprijinirea implementării, managementului şi
evaluării Programului Operaţional Regional
II.6.1.1. Descriere
Implementarea eficientă a Fondurilor Structurale, în special în prima perioadă de
programare, necesită implicarea activă a organismelor desemnate să gestioneze Programul
Operaţional Regional.
Prin intermediul acestui domeniu de intervenţie vor fi sprijinite pregătirea, selecţia,
evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor, precum şi a proiectelor realizate pentru
implementarea POR.
Atât Autoritatea de Management cât şi Organismele Intermediare trebuie să se preocupe de
îmbunătăţirea calificării personalului şi organizarea cursurilor de pregătire pentru a face
faţă cerinţelor impuse de managementul Programului Operaţional Regional. Prin
intermediul acestei domeniu de intervenţie se vor finanţa programe de pregătire şi dacă este
necesar, schimburi de experienţă cu alte ţări membre ale Uniunii Europene. Acest domeniu
de intervenţie vizează pregătirea şi salarizarea personalului contractual, precum şi a
experţilor în vederea realizării unei implementări şi a unui management eficient al POR.
De asemenea, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare implementării POR vor
avea o importanţă deosebită. Prin intermediul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică
vor fi achiziţionate calculatoarele necesare în cadrul Autorităţii de Management şi a
organismelor intermediare pentru punerea în funcţiune a SMIS.
Prin intermediul acestui domeniu de intervenţie se vor finanţa costurile Comitetului de
Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional şi a Comitetelor Regionale de
Evaluare Strategică şi Corelare.
Operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie vor fi implementate prin intermediul
Strategiei de Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional.
II.6.1.2. Operaţiuni
•
•
•
•

Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru
implementarea POR, inclusiv pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, control şi
audit;
Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor IT şi birotice necesare pentru
managementul şi implementarea programului;
Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a
Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare;
Evaluarea POR, inclusiv evaluarea proiectelor implementate;
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•
•
•

Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în pregătirea, selecţia,
evaluarea, monitorizarea şi controlul programului;
Organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor
personalului din cadrul Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare;
Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare.

II.6.1.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor intermediare în implementarea
POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor, pregătirea, selecţia,
monitorizarea, evaluarea, control şi audit;
achiziţionarea şi instalarea echipamentelor IT (calculatoare, imprimante, CD/ DVD
writer, UPS, etc.) necesare pentru managementul şi implementarea programului (altele
decât cele procurate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică);
achiziţionarea şi instalarea echipamentelor birotice necesare pentru managementul şi
implementarea programului;
sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi
Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare;
evaluarea POR, inclusiv pentru următoarea perioadă de programare, conform planului
de evaluare al programului;
cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în pregătirea, selecţia,
evaluarea, monitorizarea, controlul şi auditul programului;
cursuri de pregătire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului din cadrul
Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare;
studii pentru fundamentarea rapoartelor anuale de implementare.
activităţi de pregătire a POR pentru viitoarea perioadă de programare.

II.6.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile•
− Cheltuieli de personal (cu excepţia funcţionarilor publici)
− Cheltuieli de deplasare, diurnă şi cazare
− Servicii (studii, cheltuieli cu organizarea de seminarii, conferinţe, cheltuieli cu expertiză
tehnică , etc)
− Cheltuieli pentru investiţii (achiziţii echipamente şi mobilier, programe informatice,
consumabile, etc)
− Cheltuieli generale de administraţie
II.6.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR
Nu se aplică.

•

cheltuielile eligibile pentru asistenţă tehnică vor fi detaliate prin ordin al ministrului
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II.6.1.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL

6.665.516
11.922.812
17.271.909
16.956.060
18.998.430
18.359.748
19.980.443
110.154.918

Contribuţia
UE
(FEDR)
4.999.137
8.942.109
12.953.932
12.717.045
14.248.823
13.769.811
14.985.332
82.616.189

Contribuţia publică naţională
Buget
Alte
Total
local
surse
publice
1.666.379
0
0
1.666.379
2.980.703
0
0
2.980.703
4.317.977
0
0
4.317.977
4.239.015
0
0
4.239.015
4.749.607
0
0
4.749.607
4.589.937
0
0
4.589.937
4.995.111
0
0
4.995.111
27.538.729
0
0
27.538.729
Buget de
stat

Contribuţia
privată

II.6.1.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă a finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul total
eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solictantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată, din
care:
• Bugetul de stat

10.000 – 17.000.000 Lei
(echivalentul aproximativ a 3.000 –
5.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
75%
25%
25%

II.6.1.8. Categorii de beneficiari eligibili
•
•

Autoritatea de Management a POR
Organismele intermediare POR

II.6.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Autoritatea de Management POR, Organismele Intermediare;
II.6.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
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0
0
0
0
0
0
0
0

II.6.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Nu se aplică.
II.6.1.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate
Nu se aplică.
Criterii de selecţie
Nu se aplică.
Condiţii aplicabile proiectelor finanţate din asistenţă tehnică
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului de
intervenţie ale Axei POR;
Proiectul conţine activităţi din lista activităţilor eligibile pentru axa prioritară
„Asistenţă tehnică”;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute
pentru tipul respectiv de proiect;
Proiectul respectă prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul
achiziţiilor publice, egalităţii de şanse şi nediscriminării, precum şi prevederile
legislaţiei comunitare referitoare la informare şi publicitate;
Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
Justificarea necesităţii proiectului;
Estimarea rezultatelor implementării proiectului.

II.6.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

Rezultate imediate
(directe)
Evaluări şi alte studii
efectuate (nr)
Participanţi la
cursurile de pregătire
organizate (OI,AM)
(nr)

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

2014

2015

40
500
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II.6.1.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Domeniul de intervenţie va contribui la mai buna implementare a principiilor dezvoltării
durabile.
Egalitatea de şanse
Domeniul de intervenţie va contribui la implementarea politicii privind egalitatea de şanse.
II.6.1.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
II.6.1.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
85
86
•
Cod
01
•
Cod
00

Tema prioritară
Tema prioritară
Asistenţă tehnică
Pregătire, implementare, monitorizare şi control
Evaluare şi studii; informare şi comunicare
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Nu se aplică

II.6.1.17. Organisme intermediare
Nu se aplică.
II.6.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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II.6.2. Domeniul Major de Intervenţie: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi
informare privind POR
II.6.2.1. Descriere
Regulamentul General nr. 1083/2006 stabileşte că Autoritatea de Management este
responsabilă pentru acţiunile de informare privind Programul Operaţional Regional, în
special pentru informarea potenţialilor beneficiari, a diferitelor categorii profesionale, a
partenerilor socio-economici, organizaţiilor care promovează egalitatea dintre bărbaţi şi
femei, organizaţiilor nonguvernamentale şi a publicului larg despre oportunităţile oferite de
asistenţa acordată de Comunitatea Europeană. Obiectivul îl reprezintă îmbunătăţirea
cunoştinţelor privind impactul intervenţiilor POR şi analiza aspectelor specifice
intervenţiilor POR, la nivel regional şi naţional.
Operaţiunile acestui domeniu de intervenţie vor fi implementate prin intermediul Strategiei
de Asistenţă Tehnică şi al Planului de Comunicare al Programului Operaţional Regional.
II.6.2.2. Operaţiuni
•
•
•

Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesaţi de conţinutul POR
Realizarea şi distribuirea materialelor de informare şi publicitate (documente oficiale
privind POR, ghiduri ale solicitanţilor de proiecte, buletine informative, broşuri,
postere, obiecte inscripţionate cu logo POR, etc )
Organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare, cursuri de
pregătire pentru beneficiari, etc

II.6.2.3. Activităţi eligibile orientative
•
•
•
•
•
•
•
•

pregătirea şi distribuirea materialelor de informare şi publicitate (documente oficiale
POR, manuale de proceduri, ghiduri ale solicitanţilor de proiecte, broşuri, alte
publicaţii);
pregătirea şi publicarea materialelor pentru presă;
actualizarea tehnică şi mentenanţa site-ului POR;
organizarea de seminarii, evenimente;
pregătirea şi distribuirea materialelor publicitare (obiecte, buletine informative, postere,
etc);
organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare, cursuri de
pregătire pentru beneficiari;
evaluarea activităţilor de informare şi publicitate, precum şi a rezultatelor obţinute;
informarea privind „bunele practici” pentru promovarea utilizării corecte şi eficiente a
fondurilor publice.
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II.6.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile•
− Servicii (cheltuieli cu publicitatea şi informarea, cheltuieli cu organizarea de seminarii,
conferinţe, sesiuni de informare, studii, etc)
II.6.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR
Nu se aplică.
II.6.2.6. Alocarea financiară orientativă
- alocări, EuroAn

TOTAL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

680.000
3.464.200
3.487.100
3.418.532
3.374.500
3.454.600
3.472.800
21.351.732

Contribuţia
UE
(FEDR)
510.000
2.598.150
2.615.325
2.563.899
2.530.875
2.590.950
2.604.600
16.013.799

Contribuţia publică naţională
Buget de
Buget local
Alte
Total
stat
surse
publice
170.000
0
0
170.000
866.050
0
0
866.050
871.775
0
0
871.775
854.633
0
0
854.633
843.625
0
0
843.625
863.650
0
0
863.650
868.200
0
0
868.200
5.337.933
0
0
5.337.933

Contribuţia
privată

II.6.2.7. Mărimea finanţării acordate
Valoarea totală a proiectului
Valoarea maximă finanţării acordate
Valoarea eligibilă a proiectelor
Mărimea maximă a finanţării acordate din costul total
eligibil
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului de grant
Contribuţia comunitară la finanţarea acordată
Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată, din
care:
Bugetul de stat

•

10.000 – 17.000.000 Lei
(echivalentul aproximativ a 3.000 –
5.000.000 Euro)
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
75%
25%
25%

cheltuielile eligibile pentru asistenţă tehnică vor fi detaliate prin ordin al ministrului
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0
0
0
0
0
0
0
0

II.6.2.8. Beneficiari eligibili
•
•

Autoritatea de Management a POR
Organismele intermediare ale POR

II.6.2.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă
Autoritatea de Management POR, Organismele Intermediare;
Potenţialii beneficiari de proiecte de investiţii finanţabile prin POR, organizaţii
economice, sociale şi profesionale, publicul larg (pentru activităţile de informare şi
publicitate).
II.6.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor
2007-2013
II.6.2.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte
Nu se aplică.
II.6.2.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie/ evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate
Nu se aplică.
Criterii de selecţie
Nu se aplică.
Condiţii aplicabile proiectelor finanţate din asistenţă tehnică
•
•
•
•
•
•

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului de
intervenţie al Axei POR;
Proiectul conţine activităţi din lista activităţilor eligibile pentru axa prioritară
„Asistenţă tehnică”;
Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele financiare prevăzute
pentru tipul respectiv de proiect;
Proiectul respectă prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul
achiziţiilor publice, egalităţii de şanse şi nediscriminării, precum şi prevederile
legislaţiei comunitare referitoare la informare şi publicitate;
Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
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•
•

Justificarea necesităţii proiectului;
Estimarea rezultatelor implementării proiectelor;

II.6.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare
Indicatori de program
Indicator

Valoare
de bază

An de
bază

2007

2008

2009

Ţinte orientative
2010 2011 2012

2013

Rezultate imediate
(directe)
Activităţi de
publicitate şi
informare conform
planului de
comunicare (%)
Participanţi la
cursurile de pregătire
organizate (număr
beneficiari)
Rezultate induse
(indirecte)
Creşterea nivelului de
conştientizare a
publicului şi a
potenţialilor
beneficiari privind
oportunităţile de
finanţare prin POR
(%)

2014

2015
100%

1500

20%

II.6.2.14. Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Domeniul de intervenţie va contribui la mai buna implementare a principiilor dezvoltării
durabile.
Egalitatea de şanse
Domeniul de intervenţie va contribui la implementarea politicii privind egalitatea de şanse.
II.6.2.15. Ajutorul de stat
Nu se aplică.
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II.6.2.16. Clasificarea intervenţiilor
•
Cod
86
•
Cod
01
•
Cod
00

Tema prioritară
Tema prioritară
Asistenţă tehnică
Evaluare şi studii; informare şi comunicare
Forma de finanţare
Forma de finanţare
Asistenţă nerambursabilă
Dimensiunea teritorială
Tipul de teritoriu
Nu se aplică

II.6.2.17. Organisme intermediare
Nu se aplică.
II.6.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari
MDLPL – Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi Programe
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III. PLANUL FINANCIAR
An

TOTAL

Contributie
UE
(FEDR)

TOTAL Program Operaţional Regional
404.585.500
330.168.339
2007
495.588.265
404.126.047
2008
541.216.766
441.135.485
2009
642.223.827
523.721.833
2010
682.790.754
556.767.943
2011
813.750.501
663.832.914
2012
988.185.534
806.269.201
2013
TOTAL 4.568.341.147 3.726.021.762

alocări în preţuri curente, Euro –

Contributie nationala publica
Alte
Buget de
Buget
Total
surse
Stat
Local
publice
51.478.100
63.490.118
69.615.668
82.244.275
87.489.477
103.879.333
125.952.556
584.149.527

6.567.429
7.933.222
8.591.595
10.288.598
10.925.597
13.121.625
15.984.343
73.412.409

AP 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
127.359.275
102.281.115
22.550.437
2.527.723
2007
149.867.265
120.395.009
26.483.635
2.988.621
2008
159.872.128
128.448.505
28.229.451
3.194.172
2009
193.757.249
155.698.831
34.177.710
3.880.708
2010
205.313.836
164.988.660
36.211.799
4.113.377
2011
249.316.898
200.361.161
43.956.303
4.999.434
2012
305.685.134
245.633.248
53.932.485
6.119.401
2013
TOTAL 1.391.171.785 1.117.806.529 245.541.820 27.823.436
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
127.359.275
102.281.115
22.550.437
2.527.723
2007
149.867.265
120.395.009
26.483.635
2.988.621
2008
159.872.128
128.448.505
28.229.451
3.194.172
2009
193.757.249
155.698.831
34.177.710
3.880.708
2010
205.313.836
164.988.660
36.211.799
4.113.377
2011
249.316.898
200.361.161
43.956.303
4.999.434
2012
305.685.134
245.633.248
53.932.485
6.119.401
2013
TOTAL 1.391.171.785 1.117.806.529 245.541.820 27.823.436

Contribuţie
privată

0 58.045.529 16.371.632
0 71.423.340 20.038.878
0 78.207.263 21.874.018
0 92.532.873 25.969.121
0 98.415.074 27.607.737
0 117.000.958 32.916.629
0 141.936.899 39.979.434
0 657.561.936 184.757.449
0 25.078.160
0 29.472.256
0 31.423.623
0 38.058.418
0 40.325.176
0 48.955.737
0 60.051.886
0 273.365.256

0
0
0
0
0
0
0
0

0 25.078.160
0 29.472.256
0 31.423.623
0 38.058.418
0 40.325.176
0 48.955.737
0 60.051.886
0 273.365.256

0
0
0
0
0
0
0
0

AP 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
77.686.668
67.198.968
8.933.967
1.553.733
0 10.487.700
2007
95.088.482
82.251.537
10.935175
1.901.770
0 12.836.945
2008
103.796.585
89.784.046
11.936.607
2.075.932
0 14.012.539
2009
123.228.666
106.592.796
14.171.297
2.464.573
0 16.635.870
2010
131.004.222
113.318.652
15.065.486
2.620.084
0 17.685.570
2011
156.195.982
135.109.525
17.962.537
3.123.920
0 21.086.457
2012
189.710.401
164.099.497
21.816.696
3.794.208
0 25.610.904
2013
876.711.006
758.355.021 100.821.765 17.534.220
0 118.355.985
TOTAL
DMI 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
77.686.668
67.198.968
8.933.967
1.553.733
0 10.487.700
2007
95.088.482
82.251.537
10.935175
1.901.770
0 12.836.945
2008
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

An
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL
103.796.585
123.228.666
131.004.222
156.195.982
189.710.401
876.711.006

Contributie
UE
(FEDR)
89.784.046
106.592.796
113.318.652
135.109.525
164.099.497
758.355.021

Contributie nationala publica
Alte
Buget de
Buget
Total
surse
Stat
Local
publice
11.936.607
2.075.932
0 14.012.539
14.171.297
2.464.573
0 16.635.870
15.065.486
2.620.084
0 17.685.570
17.962.537
3.123.920
0 21.086.457
21.816.696
3.794.208
0 25.610.904
100.821.765 17.534.220
0 118.355.985

Contribuţie
privată
0
0
0
0
0
0

AP 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
58.265.001
49.525.250
7.574.451
1.165.300
0
8.739.751
0
2007
71.316.361
60.618.906
9.271.128
1.426.327
0 10.697.455
0
2008
77.847.437
66.170.321
10.120.168
1.556.948
0 11.677.116
0
2009
92.421.501
78.558.276
12.014.795
1.848.430
0 13.863.225
0
2010
98.253.166
83.515.191
12.772.911
1.965.064
0 14.737.975
0
2011
117.146.985
99.574.936
15.229.109
2.342.940
0 17.572.049
0
2012
142.282.801
120.940.380
18.496.764
2.845.657
0 21.342.421
0
2013
657.533.252
558.903.260
85.479.326 13.150.666
0 98.629.992
0
TOTAL
DMI 3.1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
15.381.960
13.074.666
1.999.655
307.639
0
2.307.294
0
2007
18.827.519
16.003.391
2.447.578
376.550
0
2.824.128
0
2008
20.551.723
17.468.965
2.671.724
411.034
0
3.082.758
0
2009
24.399.277
20.739.385
3.171.906
487.986
0
3.659.892
0
2010
25.938.837
22.048.011
3.372.049
518.777
0
3.890.826
0
2011
30.926.804
26.287.783
4.020.485
618.536
0
4.639.021
0
2012
37.562.659
31.928.260
4.883.146
751.253
0
5.634.399
0
2013
173.588.779
147.550.461
22.566.543
3.471.775
0 26.038.318
0
TOTAL
DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
8.817.437
7.494.821
1.146.267
176.349
0
1.322.616
0
2007
10.792.543
9.173.661
1.403.031
215.851
0
1.618.882
0
2008
11.780.913
10.013.776
1.531.519
235.618
0
1.767.137
0
2009
13.986.454
11.888.486
1.818.239
279.729
0
2.097.968
0
2010
14.868.979
12.638.632
1.932.967
297.380
0
2.230.347
0
2011
17.728.244
15.069.007
2.304.672
354.565
0
2.659.237
0
2012
21.532.131
18.302.311
2.799.177
430.643
0
3.229.820
0
2013
99.506.701
84.580.694
12.935.872
1.990.135
0 14.926.007
0
TOTAL
DMI 3.3 Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă
8.817.437
7.494.821
1.146.267
176.349
0
1.322.616
0
2007
10.792.543
9.173.661
1.403.031
215.851
0
1.618.882
0
2008
11.780.913
10.013.776
1.531.519
235.618
0
1.767.137
0
2009
13.986.454
11.888.486
1.818.239
279.729
0
2.097.968
0
2010
14.868.979
12.638.632
1.932.967
297.380
0
2.230.347
0
2011
17.728.244
15.069.007
2.304.672
354.565
0
2.659.237
0
2012
21.532.131
18.302.311
2.799.177
430.643
0
3.229.820
0
2013
99.506.701
84.580.694
12.935.872
1.990.135
0 14.926.007
0
TOTAL
DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
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An
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

TOTAL
25.248.167
30.903.756
33.733.888
40.049.316
42.576.371
50.763.693
61.655.880
284.931.071

Contributie
UE
(FEDR)
21.460.942
26.268.193
28.673.804
34.041.919
36.189.916
43.149.139
52.407.498
242.191.411

Contributie nationala publica
Alte
Buget de
Buget
Total
surse
Stat
Local
publice
3.282.262
504.963
0
3.787.225
4.017.488
618.075
0
4.635.563
4.385.406
674.678
0
5.060.084
5.206.411
800.986
0
6.007.397
5.534.928
851.527
0
6.386.455
6.599.280
1.015.274
0
7.614.554
8.015.264
1.233.118
0
9.248.382
37.041.039
5.698.621
0 42.739.660

Contribuţie
privată
0
0
0
0
0
0
0
0

AP 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
70.503.426
56.128.618
5.872.724
903.496
0
6.776.220
7.598.588
2007
86.296.193
68.701.429
7.188.213
1.105.879
0
8.294.092
9.300.672
2008
94.199.109
74.993.033
7.846.503
1.207.155
0
9.053.658 10.152.418
2009
111.834.415
89.032.711
9.315.471
1.433.149
0 10.748.620 12.053.084
2010
118.891.011
94.650.551
9.903.264
1.523.579
0 11.426.843 12.813.617
2011
141.753.428
112.851.594
11.807.635
1.816.559
0 13.624.194 15.277.640
2012
172.168.964
137.065.764
14.341.158
2.206.332
0 16.547.490 18.555.710
2013
795.646.546
633.423.700
66.274.968 10.196.149
0 76.471.117 85.751.729
TOTAL
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanţă regională şi
locală
24.315.928
20.668.538
3.161.071
486.319
0
3.647.390
0
2007
29.762.695
25.298.291
3.869.150
595.254
0
4.464.404
0
2008
32.488.331
27.615.081
4.223.483
649.767
0
4.873.250
0
2009
38.570.572
32.784.987
5.014.174
771.411
0
5.785.585
0
2010
41.004.321
34.853.673
5.330.562
820.086
0
6.150.648
0
2011
48.889.341
41.555.940
6.355.614
977.787
0
7.333.401
0
2012
59.379.355
50.472.452
7.719.316
1.187.587
0
8.906.903
0
2013
274.410.543
233.248.962
35.673.370
5.488.211
0 41.161.581
0
TOTAL
DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi
20.858.870
17.730.040
2.711.653
417.177
0
3.128.830
0
2007
25.531.257
21.701.569
3.319.063
510.625
0
3.829.688
0
2008
27.869.384
23.688.976
3.623.020
557.388
0
4.180.408
0
2009
33.086.897
28.123.862
4.301.297
661.738
0
4.963.035
0
2010
35.174.634
29.898.439
4.572.702
703.493
0
5.276.195
0
2011
41.938.620
35.647.827
5.452.021
838.772
0
6.290.793
0
2012
50.937.243
43.296.656
6.621.842
1.018.745
0
7.640.587
0
2013
235.396.905
200.087.369
30.601.598
4.707.938
0 35.309.536
0
TOTAL
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
25.328.628
17.730.040
0
0
0
0
7.598.588
2007
31.002.241
21.701.569
0
0
0
0
9.300.672
2008
33.841.394
23.688.976
0
0
0
0 10.152.418
2009
40.176.946
28.123.862
0
0
0
0 12.053.084
2010
42.712.056
29.898.439
0
0
0
0 12.813.617
2011
50.925.467
35.647.827
0
0
0
0 15.277.640
2012
61.852.366
43.296.656
0
0
0
0 18.555.710
2013
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An
TOTAL

TOTAL
285.839.098

Contributie
UE
(FEDR)
200.087.369

Contributie nationala publica
Alte
Buget de
Buget
Total
surse
Stat
Local
publice
0
0
0
0

Contribuţie
privată
85.751.729

AP 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
63.425.614
49.525.251
4.710.142
417.177
0
5.127.319
8.773.044
2007
77.632.952
60.618.907
5.765.214
510.625
0
6.275.839 10.738.206
2008
84.742.498
66.170.323
6.293.187
557.388
0
6.850.575 11.721.600
2009
100.607.404
78.558.275
7.471.354
661.738
0
8.133.092
13.916.037
2010
106.955.589
83.515.191
7.942.785
703.493
0
8.646.278 14.794.120
2011
127.522.860
99.574.937
9.470.162
838.772
0 10.308.934 17.638.989
2012
154.884.991
120.940.380
11.502.142
1.018.745
0 12.520.887 21.423.724
2013
715.771.908
558.903.264
53.154.986
4.707.938
0 57.862.924 99.005.720
TOTAL
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe
20.858.870
17.730.040
2.711.653
417.177
0
3.128.830
0
2007
25.531.257
21.701.569
3.319.063
510.625
0
3.829.688
0
2008
27.869.384
23.688.976
3.623.020
557.388
0
4.180.408
0
2009
33.086.897
28.123.862
4.301.297
661.738
0
4.963.035
0
2010
35.174.634
29.898.439
4.572.702
703.493
0
5.276.195
0
2011
41.938.620
35.647.827
5.452.021
838.772
0
6.290.793
0
2012
50.937.243
43.296.656
6.621.842
1.018.745
0
7.640.587
0
2013
235.396.905
200.087.369
30.601.598
4.707.938
0 35.309.536
0
TOTAL
DMI 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea
durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor
turistice
29.243.481
20.470.437
0
0
0
0
8.773.044
2007
35.794.021
25.055.815
0
0
0
0 10.738.206
2008
39.072.000
27.350.400
0
0
0
0 11.721.600
2009
46.386.791
32.470.754
0
0
0
0 13.916.037
2010
49.313.732
34.519.612
0
0
0
0 14.794.120
2011
58.796.630
41.157.641
0
0
0
0 17.638.989
2012
71.412.414
49.988.690
0
0
0
0 21.423.724
2013
330.019.069
231.013.349
0
0
0
0 99.005.720
TOTAL
DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea
atractivităţii României ca destinaţie turistică
13.323.263
11.324.774
1.998.489
0
0
1.998.489
0
2007
16.307.674
13.861.523
2.446.151
0
0
2.446.151
0
2008
17.801.114
15.130.947
2.670.167
0
0
2.670.167
0
2009
21.133.716
17.963.659
3.170.057
0
0
3.170.057
0
2010
22.467.223
19.097.140
3.370.083
0
0
3.370.083
0
2011
26.787.610
22.769.469
4.018.141
0
0
4.018.141
0
2012
32.535.334
27.655.034
4.880.300
0
0
4.880.300
0
2013
150.355.934
127.802.546
22.553.388
0
0 22.553.388
0
TOTAL
AP 6 - Asistenţă tehnică
7.345.516
2007
15.387.012
2008

5.509.137
11.540.259

1.836.379
3.846.753
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0
0

0
0

1.836.379
3.846.753

0
0

An
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

Contributie nationala publica
ContriAlte
TOTAL
buţie
Buget de
Buget
Total
surse
privată
Stat
Local
publice
20.759.009
15.569.257
5.189.752
0
0
5.189.752
20.374.592
15.280.944
5.093.648
0
0
5.093.648
22.372.930
16.779.698
5.593.232
0
0
5.593.232
21.814.348
16.360.761
5.453.587
0
0
5.453.587
23.453.243
17.589.932
5.863.311
0
0
5.863.311
131.506.650
98.629.988
32.876.662
0
0 32.876.662
DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional
Regional
6.665.516
4.999.137
1.666.379
0
0
1.666.379
11.922.812
8.942.109
2.980.703
0
0
2.980.703
17.271.909
12.953.932
4.317.977
0
0
4.317.977
16.956.060
12.717.045
4.239.015
0
0
4.239.015
18.998.430
14.248.823
4.749.607
0
0
4.749.607
18.359.748
13.769.811
4.589.937
0
0
4.589.937
19.980.443
14.985.332
4.995.111
0
0
4.995.111
110.154.918
82.616.189
27.538.729
0
0 27.538.729
DMI 6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
680.000
510.000
170.000
0
0
170.000
3.464.200
2.598.150
866.050
0
0
866.050
3.487.100
2.615.325
871.775
0
0
871.775
3.418.532
2.563.899
854.633
0
0
854.633
3.374.500
2.530.875
843.625
0
0
843.625
3.454.600
2.590.950
863.650
0
0
863.650
3.472.800
2.604.600
868.200
0
0
868.200
21.351.732
16.013.799
5.337.933
0
0
5.337.933
Contributie
UE
(FEDR)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IV. ASPECTE DE IMPLEMENTARE
IV. 1. Principale organisme implicate în gestionarea şi implementarea POR sunt:
1) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR), a
fost constituită în structura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare
alocate POR.
Funcţiile Autorităţii de Management în ceea ce priveşte managementul şi monitorizarea
operaţiunilor finanţate de Uniunea Europeană prin POR sunt definite în cadrul Articolelor
relevante din Regulamentele CE, şi sunt detaliate prin HG Nr. 128/ 2006, publicată în
Monitorul Oficial Nr. 90/31.01.2006, ce modifică HG 497/2004 privind stabilirea cadrului
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale.
2) Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Regional sunt constituite în
cadrul celor opt Agenţii de Dezvoltare Regională. Organismele Intermediare au
responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management,
conform unui acord semnat cu AM POR. ADR-ul, este organismul neguvernamental,
nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul
dezvoltării regionale; ADR-ul se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii 26/2005
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a
Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale
este organism intermediar pentru domeniul de intervenţie POR „Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică.”
3) Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este
structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi
strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional. CM POR are
rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
În cadrul CMPOR se aprobă criteriile de selecţie ale operaţiunilor (proiectelor) finanţate
prin POR. De asemenea, se analizează stadiul implementării şi modul de realizare a
indicatorilor şi se iau măsuri corective, inclusiv realocări de fonduri între axele prioritare.
Regulamentul de organizarea şi funcţionare a CM POR este prevăzut în anexa
HG…/….care stabileşte constituirea CMPOR.
4) Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) sunt organisme
constituite pe principii parteneriale, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Comitetul
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare se organizează şi funcţionează ca organism fără
personalitate juridică, în scopul evaluării gradului în care proiectele pot contribui la
atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor (rol deliberativ), precum şi în
scopul corelării regionale a proiectelor finanţate din fonduri publice (rol consultativ).
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Regulamentul de organizarea şi funcţionare a CRESC este prevăzut în HG…/….
5) Autoritate de Certificare este constituită în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor
şi are responsabilităţi privind certificarea declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor de plată
înainte ca acestea să fie trimise Comisiei, în conformitate cu prevederile Articolului 61 din
Regulamentul General al Consiliului nr. 1083/2006.
6) Organismul competent pentru primirea tuturor plăţilor făcute de către Comisia
Europeană pentru POR este Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
7) Organismul responsabil cu efectuarea plăţilor către Beneficiari este Unitatea de
plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
8) Autoritate de Audit, pentru toate Programele Operaţionale, a fost desemnat un
organism asociat de pe lângă Curtea Română de Conturi. Autoritatea de Audit este
independentă din punct de vedere operaţional de Autorităţile de Management, precum şi de
Autoritatea de Certificare şi Plată.
IV.2. Principii privind depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor
Principiile care stau la baza sistemului de selecţie a proiectelor sunt principiul
parteneriatului şi al transparenţei. De asemenea, sistemul se caracterizează prin:
-

Simplitate
Evitarea duplicării sarcinilor
Flexibilitate
Durată minimă

IV.3. Etapele procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate prin POR
Sistemul de evaluare a proiectelor cuprinde mai multe etape iar pe parcursul derulării
acestora rolul şi atribuţiile organismelor şi structurilor implicate la nivel naţional şi /sau
regional se bazează pe proceduri şi reglementări clare şi coerente.
Procesul de selecţie descris mai jos detaliază etapele parcurse de cererile de finanţare ale
tuturor tipurilor de solicitanţi şi se aplică pentru toate domeniile de intervenţie ale POR.
1. Verificarea conformităţii administrative a Cererilor de finanţare (CF)
Solicitantul depune CF la registratura Organismului Intermediar (OI) şi primeşte un
numãr unic de înregistrare
OI verifică conformitatea administrativă (e.g. existenţa şi forma tuturor
documentelor solicitate în Ghidul solicitantului)
OI poate solicita clarificări/completări la CF
CF neconforme sunt respinse iar solicitantul este informat asupra respingerii şi a
motivelor de respingere
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CF conforme sunt acceptate pentru verificarea eligibilităţii iar solicitantul este
informat asupra acceptarii CF
2. Verificarea eligibilităţii Cererilor de finantare
OI verifică eligibilitatea CF pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărui
domeniu de intervenţie. Se verifică eligibilitatea solicitantului, a activităţilor
cuprinse în proiect şi a cheltuielilor
OI poate solicita clarificări la CF
CF neeligibile sunt respinse iar solicitantul este informat asupra respingerii şi a
motivelor de respingere
CF eligibile sunt acceptate pentru evaluarea tehnică şi financiară iar solicitantul este
informat asupra acceptării CF
3. Evaluarea tehnică şi financiară a CF
Este realizată de către evaluatori independenţi contractaţi de către Autoritatea de
management şi remuneraţi din fondurile alocate în cadrul axei prioritare de asistenţă
tehnică
Evaluarea tehnică şi financiară vizează în principal: capacitatea operaţionala şi
financiară a solicitantului, necesitatea şi utilitatea proiectului, fezabilitatea tehnică şi
financiară precum şi sustenabilitatea financiară a proiectului
CF vor fi punctate, conform grilei de evaluare tehnică şi financiară
CF care obţin un punctaj egal sau mai mare de 60, sunt acceptate ca proiecte viabile,
urmând a fi evaluate din punct de vedere strategic, de către CRESC. Solicitantul
este informat asupra acceptării CF.
CF care obţin un punctaj mai mic de 60 sunt respinse iar solicitantul este informat
asupra respingerii şi a motivelor de respingere.
4. Evaluarea strategică a CF
Este realizată de către Comitetul Regional de Evaluare Strategică si Corelare
CRESC primeşte lista CF acceptate în urma evaluării tehnice şi financiare (care au
obţinut un punctaj tehnico economic mai mare de 60), împreuna cu rezumatul
fiecărei CF precum şi raportul asupra evaluării tehnice si economice a acestor CF
CRESC analizează proiectele din punct de vedere strategic, apreciind măsura în care
CF/proiectele răspund strategiilor de dezvoltare regională, realizând totodată şi
corelarea POR cu celelalte programe operaţionale.
CRESC, prin secretariatul asigurat de OI, întocmeşte lista proiectelor recomandate
spre finanţare, precum şi lista celor respinse, cu justificarea aferentă.
Solicitantul este informat asupra termenului limită în care trebuie să depună
Proiectul tehnic (în cazul proiectelor care includ execuţia de lucrări)
5. Etapa precontractuală şi decizia de finanţare
a. Pentru proiecte care includ execuţia de lucrări
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Solicitantul este informat asupra termenului limită în care trebuie să depună
Proiectul tehnic
Evaluatorii independenţi analizează proiectele tehnice, urmărind concordanţa
acestora cu informaţiile cuprinse în CF (Studiul de fezabilitate). În cazul în care
proiectele tehnice nu sunt complete, se va cere solicitanţilor
completarea/modificarea acestora.
OI efectuează vizite la fata locului, verificând existenţa documentelor de
eligibilitate, a autorizaţiei de construire etc.
AM ia decizia de finanţare
OI întocmeşte şi semnează cu solicitantul contractul de finanţare
b. Pentru proiecte care nu includ execuţia de lucrări
OI efectuează vizite la fata locului, verificând existenta documentelor de
eligibilitate, a autorizaţiei de construire etc.
AM ia decizia de finanţare
OI întocmeşte şi semnează cu solicitantul contractul de finanţare
IV. 4. Procedura pentru modificarea Documentului-Cadru de Implementare a POR
DCI este modificat în concordanţă cu orice modificări care survin în urma
revizuirii/actualizării programului operaţional regional.
Orice altă modificare a DCI va fi o iniţiată şi efectuată de către Autoritatea de Management
a POR, prin consultare cu Comitetul de Monitorizare a POR.
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