
Axa prioritara Domeniu major de
interventie Operatiunea Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare

proiectului Alocare financiara Entitati implicate

Planuri integrate de
dezvoltare urbana

Un plan integrat de dezvoltare urbana se
implementeaza prin proiecte individuale care
trebuie sa se incadreze in cel putin doua din
urmatoarele trei categorii de proiecte:
reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a
locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor
sociale

Activitatile eligibile se gasesc detaliate pe fiecare tip de operatiune la proiectele
individuale

Autoritati ale administratiei publice
locale din mediul urban
orase potentiali poli de crestere: areale
clar delimitate spatial in cadrul oraselor
caracterizate prin deteriorarea mediului
fizic si natural, declinul activitatilor
economice so pondere importanta a
unor grupuri de populatie dezavantajate
(ex.rromi) cu o populatie de minim
20000 locuitori

minim
10.000.000Euro

Alocare financiara total
1.391,17MilEuro, din care
FEDR 1.117,81mil Euro,
contributie publica buget
national 245,54mil. Euro si
contributie publica buget local
27,82mil. Euro

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

Proiecte individuale 1. Reabilitarea infrastructurii urbane si
imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban

Finalizarea si/sau renovarea cladirilor abandonate si pregatirea lor  pentru noi activitati
economice si sociale
Reabilitarea si restaurarea cladirilor şi monumentelor de importanta istorica si
culturala
Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu (cultural
national si local in conformitate cu lista MCC)
Demolarea cladirilor si/sau structurilor aflate intr-o stare avansata de degradare si
amenajarea terenurilor degradate
Dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii si utilitatilor publice urbane
Actiuni care vizeaza imbunatatirea transportului public (construirea/reabilitarea
statiilor, extinderea si/sau modernizarea infrastructurii de tramvaie si troleibuze,
achizitionarea de mijloace de transport public, crearea de arii pietonale, piste pentru
biciclisti, constructia de benzi speciale pentru autobuze, etc)
Crearea  si/sau  conservarea  spatiilor verzi si pentru recreere
Investitii in echipamente informatice si de comunicatii pentru accesul larg al cetatenilor
la serviciile publice
Crearea si reabilitarea spatiilor publice urbane
Sisteme pentru managementul traficului
Amenajarea zonelor de protectie pentru obiectivele de patrimoniu
Constructia utilitatilor anexe

Autoritati ale administratiei publice
locale din mediul urban

500.000-
50.000.000Euro

85%FEDR, buget de stat 13%,
buget local 2%

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

2.Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri Constructia si/sau reabilitarea/amenajarea spatiilor sau cladirilor existente prin crearea
infrastructurii pentru activitati economice comerciale

Autoritati ale administratiei publice
locale din mediul urban

500.000-
50.000.000Euro

contributia comunitara maxim
50% din costul eligibil al
proiectului

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

3.Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a
locuintelor sociale, si imbunatatirea serviciilor
sociale

Renovarea cladirilor cu destinatie de locuinte sociale multifamiliale: renovarea partilor
comune ale cladirilor rezidentiale colective, innoire parti structurale comune, instalatii
tehnice, achizitie de centrale termice.
Constructia, reabilitarea si modernizarea cladirilor destinate infrastructurii sociale
(centre de ingrijire a copiilor, a batranilor, centre de asistenta pentru  persoanele cu
deficiente, centre pentru tineret) si dotari cu echipamente specifice
Achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirii
criminalitatii
Renovarea si schimbarea folosintei cladirilor existente detinute de autoritatile publice.

Autoritati ale administratiei publice
locale din mediul urban

500.000-
50.000.000Euro

85%FEDR, buget de stat 13%,
buget local 2%

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

Axa 2. Imbunatatirea
infrastructurii  de

transport regionale si
locale

2.1. Reabilitarea si
modernizarea retelei de
drumuri judetene, strazi
urbane – inclusiv
constructia/ reabilitarea
soselelor de centura

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene                 Reabilitarea si modernizarea
retelei de strazi urbane                        Constructia
reabilitarea si modernizarea soselelor de centura
(cu statut de drum judetean)

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane (categoria 1, 2 si 3) precum si a
retelei de strazi de categoria 4 din statiunile turistice;
Constructia/ reabilitarea/ modernizarea soselelor de centura (cu statut de drum
judetean) pentru eliminarea blocajelor rutiere si traversarea, in conditii de siguranta, a
localitatilor;
Constructia/modernizarea/reabilitarea de poduri si podete,  pasaje rutiere si pasarele;
Devierea modernizarea si extinderea retelelor de utilitati (din corpul durmului);
Eliberarea si amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului

Autoritati ale administratiei publice
locale: Consiliile Judetene si consilii
locale din mediul urban

1.000.000-
40.000.000Euro

876,711milEuro, din care
FEDR 758,355mil Euro(85%),
contributie publica buget
national 113,972mil Euro(13%)
contributie publica buget local
4,383milEuro(2%)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (varianta oficiala revizuita din iunie 2007)
Programul complement varianta aprilie 2007

Axa 1. Sprijinirea
dezvoltarii durabile a
oraselor  - potentiali

poli de crestere



Axa prioritara Domeniu major de
interventie Operatiunea Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare

proiectului Alocare financiara Entitati implicate

Axa 1. Sprijinirea
dezvoltarii durabile a
oraselor  - potentiali

poli de crestere

3.1 Reabilitarea
/modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor
de sanatate

Reabilitarea, modernizarea si echiparea spitalelor
judetene                            Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea si echiparea
ambulatoriilor(din spitale de specialitate)

Reabilitarea, modernizarea de cladiri
Reabilitarea, modernizarea, utilitatilor generale si specifice
Facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice
Achizitionarea de echipamentre

Autoritati ale administratiei publice
locale

200.000-
25.000.000Euro

173,588mil Euro din care FEDR
147,550mil Euro(85%),
contributie publica buget
national 22,566mil. Euro(13%),
contributie publica buget local
3,471mil. Euro(2%)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

3.2
Reabilitarea/modernizarea
/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si
echiparea cladirilor in care functioneaza centre
sociale                                Reabilitarea,
modernizarea si echiparea cladirilor in care
functioneaza centre rezidentiale

Cheltuieli pentru achizitionarea (max.10% din valoarea eligibila a terenului);
Amenajarea terenului
Reabilitarea/modernizarea cladirilor centrelor
Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale si rezidentiale,
Facilitati de accces pentru persoane cu dizabilitati,
Dotare cu echipamente adaptate situatiei beneficiarilor de servicii oferite de centre,
inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati

Autoritati ale administratiei publice
locale in parteneriat cu furnizorii de
servicii sociale: furnizori publici/ONG,
acreditati in conditiile legii, care
activeaza in comunitatea respectiva
Furnizorii de servicii sociale: furnizori
publici/ONG acreditati in conditiile legii,
care activeaza in comunitatea respectiva

200.000-
1.000.000Euro

99,506Mil Euro din care FEDR
84,580mil. Euro(85%),
contributie publica buget
national 12,953mil. Euro(13%)
contributie publica buget local
1,990mil. Euro(2%)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

3.3 Imbunatatirea dotarii
cu echipamente a bazelor
operationale pentru
interventii in situatii de
urgenta

Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale pentru interventii in situatii de
urgenta

Achizitionarea de vehicole si alte echipamente specifice pentru bazele operationale
regionale si judetene pentru interventii in situatii de urgenta

Consiliile judetene desemnate prin actul
de asociere/parteneriat intre intre toate
consiliile judetene ale unei regiuni - sa
depuna proiectele regionale integrate din
regiunile de dezvoltare; Consiliul
General al Municipiului Bucuresti

3.000.000-
15.000.000Euro

99,506mil Euro din care FEDR
84,580mil. Euro(85%),
contributie publica buget
national 12,953mil. Euro(13%)
contributie publica buget local
1,990mil. Euro(2%)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

3.4
Reabilitarea/modernizarea
/dezvoltarea infrastructurii
educationale,
infrastructurii
educationale
preuniversitare si a celei
de formare profesionala
continua

Reabilitarea, modernizarea, dotarea infrastructurii
scolare din invatamantul obligatoriu
Reabilitarea, modernizarea, dotarea campusurilor
pentru invatamantul profesional si tehnic(CIPT)
Reabilitarea, modernizarea, dotarea campusurilor
universitare
Reabilitarea, modernizarea, echiparea institutiilor
de formare profesionala continua

Reconstrucţia, extinderea, consolidarea de cladiri (toate tipurile de infrastructura
pentru invatamantul obligatoriu, exceptand CIPT);
Constructia, consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea cladirilor localizate in
cadrul CIPT;                                    Dotari cu echipamente didactice, echipamente
pentru pregatirea profesională,echipamente IT si dotari specifice spatiilor de rezidenta;
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea cladirilor si terenurilor din
campusurile universitare;                  Reabilitarea, consolidarea cladirilor institutiilor de
formare profesionala continua;
Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu
dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura.

Autoritati ale administratiei publice
locale:- Judetene – pentru invatamantul
special,
- Municipale / orasenesti / comunale –
pentru invatamantul obligatoriu si
pentru CIPT;                      Universitati –
pentru campusurile universitare;
Agenta Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca;                 Agentiile
Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca;                            Institutii de
formare profesionala a adultilor din
sistemul public si privat

150.000Euro-
20.000.000Euro

284,931mil.Euro din care FEDR
242,191mil.Euro(85%),
contributie bugetul national
37,041mil.Euro(13%),
contributie bugetul local
5,698mil.Euro(2%)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

4.1 Dezvoltarea durabila a
structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanta
regionala si locala

Crearea si/sau imbunatatirea structurilor
regionale si locale de sprijinire a afacerilor,
interventiile avand ca scop atragerea investitiilor,
revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si
regionale

Construirea/ reabilitarea/ extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de productie,
servicii;
Reabilitarea/extinderea sistemului de strazi din interiorul structurii de afaceri si
adrumurilor de acces (limita maxima 1 000m);
Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza (statii de tratare a
apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare);
Cablare, retele de internet broadband, etc.; Demolare cladiri;Activitati de promovare;
Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor;
Alte activitati adiacente necesare crearii/dezvoltarii structurilor de afaceri.

Autoritati ale administratiei publice
locale si /sau societati administrator

200.000Euro-
25.000.000Euro

274,410mil.Euro din care FEDR
233,248mil.Euro, contributie
buget national 35,673mil. Euro,
contributie buget local
5,488mil.Euro       Marimea
maxima a grantului :
70% pentru întreprinderi mici
60% pentru întreprinderi mijlocii
50% pentru autorităţi publice
(ajutor de stat)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

4.2 Reabilitarea siturilor
industriale poluate si
neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati

Reintroducerea siturilor industriale in circuitul
economic, prin depoluare curatare si reabilitare
pentru a putea fi transformate in structuri de
sprijinire a afacerilor

Curatarea suprafetelor site-urilor industriale poluate si neutilizate si imbunatatirea
terenurilor; Demolarea cladirilor si planarea terenului; Reabilitarea/extinderea cladirilor
pentru activitati de productie si prestari servicii;Crearea/ reabilitarea/ extinderea/
construirea infrastructurii de utilitati publice
(retele de alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, retele de canalizare);Cablare,
retele internet broadband;Decontaminarea terenurilor;Activitati de
depoluare;Elaborarea de studii de depoluare;Activitati de preluare si depozitare
deseuri si substante toxice;Depoluarea unor amplasamente contaminate cu deseuri
periculoase;Ambalarea si transportul deseurilor periculoase;Alte activitati adiacente
necesare pentru reabilitarea siturilor industriale si pregatireapentru noi activitati
economice.

Autoritati ale administratiei publice
locale

500.000-
25.000.000Euro

235,396milEuro din care FEDR
200,087mil.Euro, contributie
publica buget national
30,601mil.Euro, contributie
publica buget local
4,707mil.Euro, Valoarea
maxima a grantului:
85%pentru activitati de mediu,
50% pentru activitati de
investitii(ajutor de stat)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

Axa 4  Sprijinirea
dezvoltarii mediului

de afaceri regional si
local

Axa 3. Imbunatatirea
infrastructurii sociale



Axa prioritara Domeniu major de
interventie Operatiunea Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare

proiectului Alocare financiara Entitati implicate

Axa 1. Sprijinirea
dezvoltarii durabile a
oraselor  - potentiali

poli de crestere

4.3 Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor

Sprijinirea microintreprinderilor Achiziţionarea de echipamente si tehnologii productive moderne,
servicii,construcţii;Achizitonare sisteme IT (echipamente şi soft); Utilizarea de noi
tehnologii in activitaţile curente ale microîntreprinderii;Relocalizarea
microintreprinderilor in structuri de afaceri;Constructia/ extinderea/ reabilitarea/
modernizarea spatiilor de productie a microintreprinderilor;Activitati specifice de
dezvoltare.

Microintreprinderi cu activitati de
producte / servicii / constructii, localizate
in mediul urban, mai putin cele care se
ocupa de prima si a doua procesare a
produselor agricole;microintreprinderile
care desfasoara activitati conform
codului CAEN Secţiunea D – Produse
ale industriei prelucratoare (cu exceptia
DA, DF, DG, DJ-271, DJ-272, DJ-273,
DJ-2751, DJ-2752, ) Sectiunea F –
Constructii; G-527- Reparatii de articole
personale si gospodaresti;I - 631
–manipulari si depozitari;Sectiunea N –
sanatate si asistenta sociala;Sectiunea
O – alte activitati de servicii colective,
sociale si personale

20.000- 500.000
Euro

285,839mil.Euro din care FEDR
200,087mil.Euro   Valoarea
maxima a grantului 70% pentru
toate regiunile Romaniei, 60%
pentru Regiunea Bucuresti Ilfov

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

5.1 Restaurarea si
valorificarea durabila a
patrimoniului cultural,
precum si
crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe

Restaurarea, protectia, si conservarea
obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul
UNESCO precum si modernizarea
infrastructurilor conexe;          Restaurarea,
protectia si conservarea patrimoniului cultural
national si modernizarea infrastructurii conexe;
Restaurarea, protectia si conservarea
patrimoniului cultural din mediul urban

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de
patrimoniu;Restaurarea, protectia si conservarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;Refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si
carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a
acestora;Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a
iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ; Restaurarea si remodelarea
plasticii fatadelor; Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului reabilitat;
Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranta la foc, antiefractie); Instalatii, echipamente si dotari pentru
asigurarea necesarului de apa si pentru evacuarea apelor pluviale si menajere;Dotari
pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;Amenajarea zonelor
de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul);
Constructia utilitatilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare);Amenajarea
/ marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele
reabilitate;Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic
reabilitat, in limita a 1000 metri.

 Autoritat ale administratiei publice
locale si centrale;
 Microintreprinderi si IMM-uri din
domeniul turismului;
 Persoane juridice (care nu sunt agenti
economici);
 ONG-uri

500,000 -
25,000,000Euro

235,396mil.Euro din care FEDR
200,087mil.Euro, contributie
publica nationala
30,601milEuro, contributie
publica locala 4,707milEuro
Valoarea maxima a grantului:
85% pentru autoritati ale
administratiei
publice centrale
98% pentru autoritati ale
administratiei
publice locale; pentru
persoanele
juridice care nu sunt agenti
economici;
pentru ONG-uri;
70% pentru micro – intreprinderi
(60%
pentru Regiunea Bucureşti -
Ilfov)
60% pentru intreprinderi mijlocii
(50%
pentru Regiunea Bucuresti -
Ilfov)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

5.2 Crearea, dezvoltarea,
modernizarea
infrastructurii de turism
pentru valorificarea
resurselor naturale si
cresterii calitatii serviciilor
turistice

Dezvoltarea tursimului bazat pe resurse turistice
naturale (turism montan, turism balnear, turism
litoral, eco-turism, etc)

Dezvoltare retelele captare/ transport izvoare minerale si saline cu potential terapeutic;
Amenajare,modernizare,dotare  baze tratament, inclusiv saline terapeutice;
Amenajare obiective turistice naturale pentru activitati turistice, puncte
observare/filmare/fotografiere, puncte colectare gunoi menajer ;
Refacere amenajare cai acces obiective turistice naturale;
Construcţia/reabilitarea/amenajare cai acces obiectiv turistic reabilitat-
1000m.Amenajare dotare platforme campare; Amenajare construire refugii montane;
Marcare trasee montane;Amplasare panouri informative, noi posturi Salvamont;
Refacere amenajare alei acces resurse minerale, trase de cura pe teren, spatii
recreere şi popas, facilitati utilizare izvoare minerale;
Modernizare structuri de cazare;
Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice;transport feroviar de interes
turistic pe cale ferata cu ecartament ingust;amenajare porturi turistice, debarcadere,
piste cicloturism, sporturi nautice, pescuit sportive, noi partii de schi;dotare cu
echipamente  intretinere partii; amenajare, dezvoltare sau reabilitare partii, alte
sporturi de iarna.

Autoritati ale administratiei publice
locale si centrale;
microintreprinderi si IMM-uri din
domeniul turismului;
ONG-uri

200,000 -
25,000,000Euro

330,019mil.Euro din care FEDR
231,013mil.Euro, Valoarea
maxima a grantului: 85% pentru
autoritati ale administratiei
publice locale si centrale, pentru
persoanele juridice care nu sunt
agenti
economici, pentru ONG-uri
70% pentru micro – intreprinderi
(60%
pentru Regiunea Bucuresti -
Ilfov)
60% pentru intreprinderi mijlocii
(50%
pentru Regiunea Bucuresti -
Ilfov)

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala

5.3 Promovarea
potentialului turistic si
crearea infrastructurii
necesare, in scopul
cresterii atractivitatii
Romaniei ca destinatie
turistica

Crearea unei imagini poztivie a Romaniei ca
destinatie turistica, prin definirea si promovarea
brandului turistic national, atragerea investitorilor
si a altor parteneri strategici in vederea dezvoltarii
industriei turistice si cresterii atractivitatii sale
Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovarii turistice a produselor
turistice specifice si a activitatilor de marketing
turistic specifice;                Investitii in infiintarea
Centrelor de Informare si Promovare
Turistica(CIPT);                Implementarea unei
baze de date nationale cu informatii turistice;
Realizarea unui sistem national integrat cu acces
on-line pentru colectarea si distribuirea de
informatii turistice

Crearea si actualizarea brandului turistic national;Campanii de promovare a brandului
turistic national;Promovarea produselor turistice specifice;Activitati specifice de
marketing;Constructia, modernizarea si/sau reabilitarea CIPT;Achizitionarea de
echipamente, inclusiv echipamente IT, pentru CIPT;Elaborarea bazei de date cu
informatii turistice, cu acces on-line, pentru CIPT.

Pentru Operatiunile a), c), d) si e)
beneficiari eligibili sunt Directiile de
specialitate din cadrul Ministerului
Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comert,
Turism si Profesii Liberale.
- Pentru Operatiunea b) beneficiari
eligibili sunt ONG-urile care desfasoara,
conform statutului, activitati in domeniul
turismului si/sau parteneriate intre astfel
de entitati.

Pentru operatiunile
a),c), d) si e) nu se
aplica; pentru
operatiunea b)
valoarea maxima a
proiectului va fi de
350.000Euro

150,335mil.Euro din care FEDR
127,802mil.Euro, contributie
publica buget national
22,553mil.Euro Valoarea
maxima a grantului 100% pentru
toate operatiunile mai putin b)
unde este 98%

AM: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Locuintei  OI: Autoritatea
nationala pentru Turism

Axa 4  Sprijinirea
dezvoltarii mediului

de afaceri regional si
local

Axa 5. Dezvoltarea
durabila si

promovarea
turismului


