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Obiectivul strategic

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, prin îmbunătăŃirea condiţţţţiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri 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.



Programul Opera Ńional Regional 2007 – 2013

OBIECTIVE SPECIFICE
� Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, 

prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea 
stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor.

� ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii Regiunilor şi în particular a 
accesibilităŃii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele
înconjurătoare.

� Creşterea calităŃii infrastructurii sociale a Regiunilor.
� Creşterea competitivităŃii Regiunilor ca locaŃii pentru 

afaceri
� Creşterea contribuŃiei turismului la dezvoltarea Regiunilor



Axele prioritare POR 2007 - 2013

� Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor -
potenŃiali poli de creştere 

� ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale

� ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale
� Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional 
şi  local

� Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
� AsistenŃă tehnică



1. Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere

Obiectiv:
Creşterea calităŃii vieŃii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea 

infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a
antreprenoriatului.

Domeniul de interven Ńie:
Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din
următoarele domenii:
A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv 

transportul urban
B. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinŃelor sociale şi îmbunătăŃirea 

serviciilor sociale  

Beneficiari eligibili: 
AutorităŃi ale administraŃiei publice locale



1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere

A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbun ătăŃirea 
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban 

ActivităŃi eligibile orientative:

� dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităŃilor publice urbane 
(iluminat public, apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, cablare 
broadband, colectarea deşeurilor, etc);

� crearea şi/sau  conservarea spaŃiilor verzi şi pentru recreere (grădini publice, 
parcuri,  etc);

� crearea şi reabilitarea spaŃiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, 
pieŃe, zone pietonale etc;

� finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate şi pregătirea lor pentru noi 
tipuri de activităŃi economice şi sociale; 

� AchiziŃionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul 
larg al  cetăŃenilor la servicii publice.

� alte intervenŃii care se referă la crearea / dezvoltarea / reabilitarea 
infrastructurii publice urbane;



1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere

A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbun ătăŃirea 
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

ActivităŃi eligibile orientative (continuare):
� construirea de staŃii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau 

modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul 
îmbunătăŃirii integrării diferitelor moduri de transport public urban;

� extinderea şi/sau modernizarea reŃelei liniilor de tramvai şi infrastructurii pentru 
troleibuze;

� construcŃia şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru autobuze şi/sau piste 
pentru biciclete;

� achiziŃionarea de mijloace de transport public ecologice;
� alte intervenŃii care se referă la transport şi mobilitatea populaŃiei;
� reabilitarea şi restaurarea clădirilor şi monumentelor de importanŃă istorică şi 

culturală;
� construcŃia şi/sau reabilitarea spaŃiilor şi clădirilor pentru centre de 

divertisment, centre culturale, teatre, activităŃi sportive, etc;
� alte intervenŃii legate de patrimoniul cultural şi infrastructura pentru activităŃi  

culturale;



1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere

B. Dezvoltarea durabil ă a mediului de afaceri

ActivităŃi eligibile orientative:

� Crearea infrastructurii pentru activităŃi economice şi 
comerciale (parcuri de afaceri, centre logistice, etc), 
prin construcŃia şi/sau reabilitarea/amenajarea spaŃiilor 
sau clădirilor existente;

� Alte investiŃii legate de infrastructura pentru activităŃi 
economice şi comerciale;



1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere

C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a
locuin Ńelor sociale şi îmbun ătăŃirea serviciilor sociale

ActivităŃi eligibile orientative:

� Reabilitarea şi/sau crearea  infrastructurii sociale: centre de îngrijire a 
copiilor, centre pentru bătrâni, centre de asistenŃă pentru persoanele 
cu deficienŃe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate etc, 
şi dotarea lor cu echipamente specifice, inclusiv achiziŃionarea de 
echipamente de informare şi comunicare;

� Renovarea locuinŃelor sociale multifamiliale
� AchiziŃionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranŃei 
şi prevenirea criminalităŃii (sisteme  de supraveghere, etc);

� Alte investiŃii care se referă la  infrastructura socială.



2. Îmbun ătăŃirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport

Obiectiv:
� Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor, al mobilităŃii populaŃiei, 

bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile

Domeniul de interven Ńie:
� Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane 

– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Beneficiari eligibili:
AutorităŃi ale administraŃiei publice locale



2. Îmbun ătăŃirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport

ActivităŃi eligibile:

� Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene
� Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de străzi urbane
� ConstrucŃia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de 

centură (cu statut de drum judeŃean);



3. Îmbun ătăŃirea infrastructurii sociale

Obiectiv: 
� Crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaŃiei cu servicii 

esenŃiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăŃirea infrastructurii serviciilor de sănătate, 
educaŃie, sociale, şi pentru siguranŃă publică în situaŃii de urgenŃă

Domenii de interven Ńie:
3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale 
3.3 ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru  

intervenŃii în situaŃii de urgenŃă 
3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă 



3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de s ănătate

ActivităŃi eligibile:

� Reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeŃene
� Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate)

Beneficiari eligibili:

AutorităŃi ale administraŃiei  publice locale



3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

ActivităŃi eligibile:
� Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor 

centrelor sociale multifuncŃionale;
� Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcŃionează 

centre sociale rezidenŃiale.

Beneficiari eligibili:
� AutorităŃi ale administraŃiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de servicii 

sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditaŃi în condiŃiile legii, care activează în 
comunitatea respectivă;

� Furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditaŃi în condiŃiile 

legii, care activează în comunitatea respectivă.



3.3 Îmbun ătăŃirea dot ării cu echipamente a
bazelor opera Ńionale pentru interven Ńii în 

situa Ńii de urgen Ńă

ActivităŃi eligibile:
� AchiziŃionare vehicule şi alte echipamente specifice pentru 

bazele operaŃionale regionale şi judeŃene, pentru intervenŃii 
în situaŃii de urgenŃă

Beneficiari eligibili:
� Consiliile judeŃene desemnate - prin „Actul de asociere / parteneriat”

între toate consiliile judeŃene ale unei regiuni - să depună proiectele 
regionale integrate - din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, 
Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru;

� Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru Regiunea Bucureşti-
Ilfov.



3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educa Ńionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesional ă continu ă

ActivităŃi eligibile:
� Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii şcolare din învăŃământul 

obligatoriu
� Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea campusurilor pentru învăŃământul profesional şi 

tehnic (CIPT)
� Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea campusurilor universitare
� Reabilitarea / modernizarea / echiparea InstituŃiilor de Formare Profesională 

Continuă

Beneficiari eligibili:
� AutorităŃi ale administraŃiei publice locale:

• JudeŃene  – pentru învăŃământul special; 
• Municipale / orăşeneşti / comunale – pentru învăŃământul obligatoriu şi pentru CIPT. 

� UniversităŃi – pentru campusurile universitare de stat
� Furnizori de formare profesională continuă autorizaŃi 



4. Sprijinirea dezvolt ării mediului de afaceri 
regional şi local

Obiectiv:
� ÎnfiinŃarea şi dezvoltarea structurilor de afaceri de importanŃă regională 

şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniŃiativelor
antreprenoriale regionale şi locale, pentru a facilita crearea de noi 
locuri de muncă şi creşterea economică durabilă.

Domenii de interven Ńie:
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 

importanŃă regională şi locală
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 

pentru noi activităŃi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor



4.1 Dezvoltarea durabil ă a structurilor de sprijinire a

afacerilor de importan Ńă regional ă şi local ă

ActivităŃi eligibile orientative:
� Construirea/ reabilitarea/ extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităŃi de producŃie, 

servicii;
� Reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de afaceri şi a 

drumurilor de acces (limita maximă 1 000m);
� Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea utilităŃilor de bază (staŃii de tratare a 

apei,  unităŃile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare)
� Cablare, reŃele de internet broadband, etc.;
�  Demolare clădiri; 
�  ActivităŃi de promovare;
� Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor (îndepărtarea deşeurilor, curăŃare);
� Alte activităŃi adiacente necesare creării/dezvoltării structurilor de afaceri.

Beneficiari eligibili
� AutorităŃi ale  administraŃiei publice locale şi /sau societăŃi administrator;



4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate 
şi neutilizate şi preg ătirea pentru noi 

activit ăŃi

ActivităŃi eligibile orientative:
� CurăŃarea suprafeŃelor site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi îmbunătăŃirea terenurilor;
� Demolarea clădirilor şi planarea terenului;
� Reabilitarea/extinderea clădirilor pentru activitaŃi de producŃie şi prestări servicii
� Crearea/ reabilitarea/ extinderea/ construirea infrastructurii de utilităŃi publice (reŃele de 

alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, reŃele de canalizare); 
� Cablare, reŃele internet broadband
� Decontaminarea terenurilor
� Activitati de depoluare
� Elaborarea de studii de depoluare
� Activitati de preluare, transport si depozitare deseuri si substante toxice
� Depoluarea unor amplasamente contaminate cu deseuri periculoase;
� Ambalarea si transportul deseurilor periculoase;
� Alte activităŃi adiacente necesare pentru reabilitarea siturilor industriale şi pregătirea pentru noi 

activităŃi economice.

Beneficiari eligibili
� AutorităŃi ale  administraŃiei publice locale



4.3 Sprijinirea dezvolt ării microîntreprinderilor

ActivităŃi eligibile orientative:
� AchiziŃionarea de echipamente şi tehnologii productive moderne;
� AchiziŃionare sisteme IT (echipamente şi soft); 
� Utilizarea de noi tehnologii în activităŃile curente ale 

microîntreprinderii;
� Relocalizarea  microîntreprinderilor în structuri de afaceri;
� ConstrucŃia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spaŃiilor de 

producŃie a microîntreprinderilor;

� ActivităŃi specifice de dezvoltare.

Beneficiari eligibili

� Microîntreprinderi cu activităŃi  de producŃie / servicii / construcŃii



5. Dezvoltarea durabil ă şi promovarea turismului

Obiectiv:
� Valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor 

naturale cu potenŃial turistic, precum şi îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii 
turistice de cazare şi agrement în vederea creşterii atractivităŃii regiunilor, 
dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

Domenii de intervenŃie:

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităŃii 
serviciilor turistice

5.3 Promovarea potenŃialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul 
creşterii atractivităŃii României ca destinaŃie turistică



5.1 Restaurarea şi valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural, 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

ActivităŃi eligibile orientative:
� Restaurarea, consolidarea, protecŃia şi conservarea clădirilor de patrimoniu;

� Restaurarea, protecŃia şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

� Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul 
zonei de protecŃie a acestora;

� Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranŃă precum şi a 
celui decorativ;

� Amenajări peisagistice pentru evidenŃierea obiectivului reabilitat;

� Dotări interioare (instalaŃii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiŃiilor de climatizare, siguranŃă 
la foc, antiefracŃie);

� Modernizarea utilităŃilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă,
canalizare ;

� Dotări pentru expunerea şi protecŃia patrimoniului cultural mobil şi imobil

� Amenajarea zonelor de protecŃie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde 
este cazul); 

� ConstrucŃia utilităŃilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame şi indicatoare);

� Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate;

� ConstrucŃia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul turistic reabilitat, în limita a 1000 
m.

Beneficiari eligibili
� AutorităŃi ale administraŃiei publice locale şi centrale; 

� instituŃii de cult (organizate ca persoane juridice de utilitate publică); 



5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism în vederea valorific ării resurselor naturale şi 

creşterii calit ăŃii serviciilor turistice

ActivităŃi eligibile orientative:

� Dezvoltarea reŃelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu 
potenŃial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, 
factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor);

� Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităŃi) a bazelor de tratament din 
staŃiunile balneare şi balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităŃi turistice (formaŃiuni geologice, 
peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) 

� Amenajarea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv utilităŃile specifice (grupuri 
sanitare, apă curentă, iluminat etc.);

� Amenajare puncte (foişoare) de observare / filmare / fotografiere;
� ConstrucŃia căii de acces către obiectivul turistic reabilitat, în limita a 1000 metri.
� Marcarea traseelor montane;
� Amplasarea de panouri informative;
� Amenajarea de noi posturi SALVAMONT;



5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism în vederea valorific ării resurselor naturale şi 

creşterii calit ăŃii serviciilor turistice

ActivităŃi eligibile orientative (continuare):

� Amenajarea şi construirea de refugii montane pentru asigurarea siguranŃei şi a primului 
ajutor în caz de accidente;

� Refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele minerale,  a traseelor de cură pe 
teren, a spaŃiilor de recreere şi popas, a facilităŃilor de utilizare a izvoarelor minerale;

� Refacerea  parcurilor  balneare, parcuri – grădină;
� Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior şi 

faŃadă, grupuri sanitare, camere / spaŃii pentru persoane cu handicap locomotor), izolare 
fonică, extindere spaŃii de cazare, modernizare sistem de utilităŃi, amenajare parcare / 
garaje, iluminat exterior ;

� Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice 
pentru alimentare cu energie electrică, spălătorie), ascensor.

� Amenajare piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; 
� Terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaŃie;
� Amenajarea de piste pentru cicloturism; 
� Transport feroviar de interes turistic pe cale ferată cu ecartament îngust, în zone de deal 

şi de munte,



5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism în vederea valorific ării resurselor naturale şi 

creşterii calit ăŃii serviciilor turistice

ActivităŃi eligibile orientative (continuare):
� Amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de 

agrement;
� Amenajarea de noi pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaŃii 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 întreŃinerea pârtiilor de schi);

� Amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de 
iarnă: echiparea cu instalaŃiile şi echipamentele corespunzătoare;

� Amenajări specifice sporturilor nautice;

� Amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv.

Beneficiari eligibili 
� AutorităŃi ale administraŃiei publice locale;

� Microîntreprinderi şi IMM din domeniul turismului



5.3 Promovarea poten Ńialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare în scopul cre şterii 

atractivit ăŃii României ca destina Ńie turistic ă

ActivităŃi eligibile orientative:
� Crearea şi promovarea brandului turistic naŃional
� Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor turistice, cu specific naŃional/regional/local, a destinaŃiilor 
turistice noi şi a activităŃilor de marketing specifice

� InvestiŃii în crearea Centrelor NaŃionale de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT)

Beneficiari eligibili

� DirecŃia de specialitate din cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 
ComerŃ, Turism şi Profesii Liberale

� ONG-urile care desfaşoară activităŃi în domeniul turismului
� AutorităŃi ale administraŃiei publice locale



6. AsistenŃă tehnică

Obiectiv:
� Sprijinirea implementării transparente şi eficiente a Programului 

Operaţional Regional

Domenii de interven ţţţţie:

6.1 Sprijinirea activităţilor pentru implementarea, managementul şi
evaluarea POR

6.2  Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

Beneficiari eligibili: 
� Autoritatea de Management POR
� Organismele intermediare POR



6.1 Sprijinirea activităŃilor pentru implementarea,
managementul şi evaluarea POR

ActivităŃi eligibile orientative:
� Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor intermediare pentru 

implementarea POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor, pregătirea, 
selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit

� Achiziţia şi instalarea echipamentelor IT şi birotice necesare pentru 
managementul şi implementarea programului

� Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a 
altor Comitete implicate în implementarea programului

� Evaluarea POR, inclusiv  evaluările pentru proiectele implementate
� Elaborarea de studii pentru fundamentarea POR
� Cheltuieli salariale ale personalului implicat în pregătirea, selecţia, evaluarea, 

monitorizarea şi controlul programului
� Organizarea de seminarii şi cursuri de training în vederea îmbunătăŃirii 

cunoştinŃelor personalului din cadrul AM şi a OI
� Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare



6.2 Sprijinirea activit ăŃilor de publicitate şi
informare privind POR

ActivităŃi eligibile orientative:

� pregătirea şi distribuirea materialelor informative şi publicitare 
(documente oficiale POR, manuale de proceduri, ghiduri ale 
aplicanŃilor, broşuri, alte publicaŃii, materialelor pentru presă)

� proiectarea şi managementul web-site-ului, dezvoltarea şi mentenanŃa 
site-ului

� pregătirea şi distribuirea materialelor publicitare (obiecte, buletine 
informative, postere, etc)

� organizarea de seminarii, conferinŃe, forumuri, prezentări, caravane 
de informare, traininguri pentru beneficiari, 

� evaluarea activităŃilor de informare şi publicitare, precum şi a 
rezultatelor obŃinute

� informarea privind „bunele practici” pentru promovarea utilizării 
corecte şi eficiente a fondurilor publice



Alocări financiare POR

57,8558,9616,75. Dezvoltarea durabilă a 
turismului regional şi local

76,4633,4709,84. Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional 
şi local

842,33.726,04.568,3TOTAL

32,898,6 131,56. AsistenŃă tehnică pentru 
sprijinirea implementării 
POR

98,6558,9657,53. ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii sociale

118,3758,3876,72. Îmbun ătăŃirea 
infrastructurii regionale şi 
locale de transport

273,31.117,81.391,11. Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile

Fonduri naŃionale
(Mil. euro)

Fonduri Europene 
(Mil. Euro)

Fonduri alocate 
(Mil. Euro)

PriorităŃile POR



Regiuni  Fonduri alocate pe 
axe şi domenii de 

interven Ńie NE SE S SV V NV C B-I 

% în Total fonduri alocate 

16,32 13,25 14,23 14,00 10,34 12,10 10,90 8,86 

Axe prioritare de dezvoltare 
 şi domenii de interven Ńie ale POR 

(milioane 
Euro) (%) 

Fonduri alocate (milioane Euro) 

1. Sprijinirea dezvolt ării urbane 1.391,17 30,45 227,04 184,33 197,96 194,76 143,85 168,33 151,64 123,26 
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană 1.391,17 30,45 227,04 184,33 197,96 194,76 143,85 168,33 151,64 123,26 
2. Îmbun ătăŃirea infrastructurii de transport    

regionale şi locale 876,71 19,19 143,08 116,16 124,76 122,74 90,65 106,08 95,56 77,68 
2.1 Drumuri judeŃene/ străzi urbane 876,71 19,19 143,08 116,16 124,76 122,74 90,65 106,08 95,56 77,68 
3. Îmbun ătăŃirea infrastructurii sociale 657,54 14,40 107,31 87,13 93,57 92,05 67,99 79,56 71,67 58,26 
3.1. Infrastructură sănătate 173,58 3,80 28,33 23,00 24,70 24,30 17,95 21,00 18,92 15,38 
3.2. Infrastructură servicii sociale 99,52 2,18 16,24 13,19 14,16 13,93 10,29 12,04 10,85 8,82 
3.3. Echipamente pentru situaŃii de urgenŃă  99,52 2,18 16,24 13,19 14,16 13,93 10,29 12,04 10,85 8,82 
3.4. Infrastructură educaŃie 284,92 6,24 46,50 37,75 40,55 39,89 29,46 34,48 31,05 25,24 
4. Sprijinirea mediului de afaceri regional 
şi local 795,65 17,42 129,85 105,42 113,22 111,40 82,27 96,27 86,73 70,49 

4.1. Structuri de sprijinire a afacerilor 274,40 6,01 44,78 36,36 39,05 38,42 28,37 33,20 29,91 24,31 
4.2. Situri industriale: reabilitare şi pregatire 

pentru noi activităŃi 235,40 5,15 38,42 31,19 33,50 32,96 24,34 28,48 25,66 20,85 
4.3. Microîntreprinderi 285,85 6,26 46,65 37,87 40,67 40,02 29,56 34,59 31,16 25,33 
5. Dezvoltarea şi promovarea turismului 715,76 15,66 116,81 94,84 101,85 100,21 74,01 86,61 78,02 63,41 
5.1. Valorificarea patrimoniului cultural 235,40 5,15 38,42 31,19 33,50 32,96 24,34 28,48 25,66 20,85 
5.2. Infrastructură turism 330,00 7,22 53,86 43,73 46,95 46,20 34,12 39,93 35,97 29,24 
5.3. Promovarea potenŃialului turistic 150,36 3,29 24,53 19,92 21,40 21,05 15,55 18,20 16,39 13,32 
TOTAL (f ără sumele prev ăzute pentru 

asisten Ńa tehnica, acestea vor fi 
gestionate de AM POR) 

4.436,83 97,12 724,09 587,88 631,36 621,16 458,77 536,85 483,62 393,10 

Alocări financiare POR



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINłELOR
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL 

OPERAłIONAL REGIONAL

www.mdlpl.ro


