
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

– măsuri active şi în curs de activare –

Axa  prioritară  1:  Sprijinirea  dezvoltării  durabile  a  oraşelor  –  potenţiali  poli  de 
creştere

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
A.  Reabilitarea  infrastructurii  urbane  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  urbane,  inclusiv 
transportul urban

a) Infrastructură publică urbană  :  
 dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane (iluminat public, 

apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, cablare etc);
 crearea  şi/sau  conservarea  spaţiilor  verzi  şi  pentru  recreere  (grădini  publice,  parcuri, 

mobilier urban, containere, deşeuri);
 crearea  şi  reabilitarea  spaţiilor  publice  urbane:  străzi  orăşeneşti,  trotuare,  pieţe,  zone 

pietonale, poduri, pasaje, pasarele etc;
 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;

 achiziţionarea  de  echipamente  de  informare  şi  comunicare  pentru  accesul  larg  al 
cetăţenilor la servicii publice;

 sisteme 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;
 achizitionarea de mijloace de transport public ecologice;
 alte intervenţii care se referă la transport şi mobilitatea populatiei.

c)  Patrimoniu  cultural  naţional,  patrimoniu  cultural  local  din  mediul  urban  şi 
infrastructura pentru activităţi culturale:
 reabilitarea şi restaurarea clădirilor şi monumentelor de importanţă istorică şi culturală 

aferente 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;
 construcţia utilităţilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame şi indicatoare).
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B. Dezvoltarea  durabilă a mediului de afaceri

 construcţia  şi/sau  reabilitarea/amenajarea  spaţiilor  sau  clădirilor  existente  prin  crearea 
infrastructurii pentru activităţi economice şi comerciale.

C.  Reabilitarea  infrastructurii  sociale,  inclusiv  a  locuinţelor  sociale  şi  îmbunătăţirea 
serviciilor sociale

 construcţia/reabilitarea şi 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 echipamente de informare şi comunicare;

  renovarea clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale multifamiliale;
 renovarea părţilor comune ale clădirilor rezidenţiale colective, incluzand: înnoirea părţilor 

structurale principale ale clădirilor: acoperiş, faţada, ferestrele şi uşile de pe faţada, casa 
scărilor,  coridoarele  interioare  şi  exterioare,  intrările  şi  exterioarele  acestora,  lift; 
instalaţiile tehnice ale cladirilor; acţiuni de eficientizare energetică;

 renovarea şi schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile publice;
 achiziţionarea  de  echipamente  necesare  pentru  creşterea  siguranţei  şi  prevenirea 

criminalităţii (sisteme de supraveghere, etc).

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură
 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;
 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).
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Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.1. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
 modernizarea  clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor; 
 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.

3.2.  Reabilitarea/  modernizarea/  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor 
sociale
 modernizarea/  extinderea  clădirilor  centrelor  sociale  (spaţii  de cazare,  cantine,  grupuri 

sanitare etc.);
 modernizarea/ extinderea  clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;
 modernizarea utilităţilor generale  şi specifice ale centrelor sociale;
 crearea/ modernizarea facilităţilor  de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
 amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;
 dotarea  cu  echipamente  adaptate  nevoilor  beneficiarilor  de  servicii  oferite  de  centrele 

sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.

3.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă
 achiziţionarea  de  vehicule  şi  echipamente  specifice  necesare   bazelor  operaţionale 

regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

3.4.    Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea infrastructurii  educaţionale   
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Pentru  unităţile  şcolare  din  învăţământul  obligatoriu,  CIPT,  campusurile  universitare  şi 
centrele de formare profesională continuă:
 consolidarea, reabilitare, modernizarea, extinderea clădirilor;
 dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente 

IT;
 modernizarea  utilităţilor,  inclusiv  crearea  de  facilităţi  speciale  pentru  persoanele  cu 

dizabilităţi;
 informare  şi  publicitate  asupra operaţiunii  finanţate  din fondurile  publice  demonstrând 

sprijinul UE în realizarea operaţiunii.
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Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

4.1.  Dezvoltarea  durabilă  a  structurilor  de  sprijinire  a  afacerilor  de  importanţă 
regională şi locală     
 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  sprijinire  a 

afacerilor şi a drumurilor de acces;
 crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a 

afacerilor;
 crearea  infrastructurii  necesare  accesului  la  internet  (conectarea  la  reţele  broadband, 

cablarea clădirii);
 dotarea cu echipamente a structurilor de de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 

extinse;
 promovarea structurii de sprijinire a afacerilor (activităţi implementate pentru a asigura 

atragerea IMM-urilor şi ocuparea spaţiilor din cadrul structurii).

4.2.  Reabilitarea  siturilor  industriale  poluate  şi  neutilizate  şi  pregătirea  pentru  noi 
activităţi

 decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea şi depozitarea 
substanţelor toxice şi periculoase şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor;

 demolarea clădirilor şi planarea terenului, inclusiv ambalarea şi transportul deşeurilor;
 construirea/modernizarea/extinderea  clădirilor  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  (alimentare  cu  apă,  gaze 

naturale, electricitate, canalizare etc.);
 crearea  infrastructurii  necesare  accesului  la  internet  (conectarea  la  reţele  broadband, 

cablarea clădirii).

4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
 achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de producţie, 

servicii, construcţii;
 achiziţionare sisteme IT (hard şi soft);
 construirea / extinderea / modernizarea spaţiilor de producţie ale microîntreprinderilor.

P  A  R  T  E  N  E  R  I     P  E  N  T  R  U     P  R  O  I  E  C  T  E      D  E      D  E  Z  V  O  L  T  A  R  E                     4



Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local

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

 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 evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
 dotări  interioare  (instalaţii,  echipamente  şi  dotări  pentru  •  asigurarea  condiţiilor  de 

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 modernizarea utilităţilor aferente obiectivului 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 (parcare, 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.

5.2.  Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea  infrastructurii  de  turism  în  vederea 
valorificării resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Activităţi privind infrastructura de turism de utilitate publică
 reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului;
 construirea/modernizare puncte (foişoare) de observare/filmare/fotografiere;
 reabilitarea străzilor în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
 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;
 construcţia căii de acces la obiectivul turistic natural modernizate/extinse.

Activităţi  privind  infrastructura  de  turism  publică/privată,  care  intră  sub  incidenţa 
regulior ajutorului de stat:
 dezvoltarea reţelelor de captare şi/au 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 - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;
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 amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni geologice, peşteri, 
saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) prin:

- instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie;
- 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.

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.
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