
Investiþii de peste 1,6 miliarde de
euro vor putea fi realizate cu
finanþare europeanã în cadrul
primelor patru apeluri de proiecte
ale Programului Operaþional
Regional 2014 - 2020, lansate în
cursul lunii martie de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale.
Apelurile de proiecte lansate sunt:
6.1 - modernizarea sau reabilitarea
reþelei de drumuri judeþene (cu un
buget total de 807 milioane de
euro); 3.1.A - creºterea eficienþei
energetice în clãdirile rezidenþiale
(447,75 milioane euro); 5.1 –
conservarea, protejarea,
promovarea ºi dezvoltarea
patrimoniului natural ºi cultural
(270,83 milioane euro), respectiv 5.2
– realizarea de acþiuni destinate
îmbunãtãþirii mediului urban,
revitalizãrii oraºelor, regenerãrii ºi
decontaminãrii terenurilor
industriale dezafectate (103,85
milioane euro).
Depunerea proiectelor va demara
în cursul lunii mai ºi se va încheia în
luna noiembrie.
“Ceea ce fac programele POR în

noua filosofie este sã încerce o
concentrare financiarã pe anumite
zone pentru ca prin fondurile
europene, de la bugetul de stat ºi
prin resursele locale sã putem sã
omogenizãm dezvoltarea, sã
aducem zonele mai sãrace, mai
puþin dezvoltate, cât mai aproape
de o medie a dezvoltãrii României
mãcar ºi încet - încet spre o medie a
dezvoltãrii europene”, a declarat
prim-vicepreºedintele Vasile Dîncu,
ministrul Dezvoltãrii Regionale, cu
ocazia lansãrii primelor apeluri.
În noul exerciþiu financiar va fi
punctatã ºi “inteligenþa”
proiectelor, în sensul în care vor fi
acordate punctaje suplimentare
pentru mãsuri legate de dezvoltare
durabilã ºi politici în domeniul
mediului ºi schimbãrilor climatice,
egalitatea de ºanse, de gen,
nediscriminare etc.
Toate proiectele vor fi verificate
calitativ. Ele vor trebui sã obþinã un
punctaj minim pentru a primi
finanþare. Se vor acorda punctaje
suplimentare pentru proiectele
care creeazã o reþea, proiectele

aflate într-un stadiu avansat, cele
care deservesc o parte importantã
de populaþie ºi cele care au un
impact strategic.
Totodatã, noile ghiduri solicitã mai
puþine documente pentru proiecte.
Astfel, MDRAP vizeazã reducerea
perioadei de evaluare ºi de selecþie
a proiectelor ºi a tuturor
procedurilor pânã la semnarea
contractelor pânã la o duratã
estimatã la 5 - 8 luni.
De asemenea, se încearcã pentru
toate prioritãþile de investiþii din
POR utilizarea unui singur model de
contract standard.

2.200 de km de drumuri
judeþene vor fi modernizaþi

Apelul de proiecte pentru
modernizarea drumurilor judeþene
va avea un buget total de 807
milioane de euro, incluzând ºi
cofinanþarea naþionalã. Bugetul va
fi împãrþit în alocãri regionale fixe.
Depunerea de proiecte va începe
pe 16 mai ºi se va finaliza în decurs
de ºase luni. Depunerea poate fi
suspendatã mai devreme dacã

finanþarea solicitatã de proiectele
primite atinge 150% din alocare.
Pentru acest apel pot solicita
finanþare toate consiliile judeþene,
precum ºi parteneriatele între
acestea sau parteneriate între un
consiliu judeþean ºi un municipiu,
oraº sau comunã. Proiectele trebuie
sã aibã o valoare cuprinsã între un
milion de euro ºi 50 de milioane de
euro. Ca excepþie, proiectele care
se realizeazã în parteneriat între
mai multe judeþe, pot ajunge la o
valoare maximã eligibilã de 69,5
milioane euro. Contribuþia
beneficiarului va fi de 2%.
Obiectivul acestei axe constã în
modernizarea a circa 2.200 de km
de drumuri judeþene.
Pentru prioritizarea investiþiilor pe
aceastã axã, un criteriu avut în
vedere este populaþia - cu cât
investiþia deserveºte o reþea
demograficã mai mare cu atât este
consideratã mai performantã ºi
este punctatã suplimentar. De
asemenea, este punctat impactul
strategic raportat la regiune.
Totodatã, mai este punctat ºi
caracterul de unicã legãturã al
respectivului drum sau dacã
reprezintã cea mai economicã
variantã de parcurs pentru
comunitãþile aflate de-a lungul sãu.
Investiþiile au fost prioritizate în
cadrul Planurilor de Dezvoltare
Regionalã, corelate cu Master
Planul General de Transport
(MPGT). Pot fi luate în discuþie
exclusiv drumurile judeþene care
fac legãtura în mod direct sau
indirect cu reþeaua europeanã –
TEN-T, a precizat Sorin Maxim,
secretar de stat în cadrul MDRAP.
În cadrul proiectelor pot fi finanþate
lucrãri pentru modernizarea ºi
reabilitarea reþelei de drumuri
judeþene, dar ºi construcþia sau
modernizarea variantelor
ocolitoare cu statut de drum
judeþean, construirea de sensuri
giratorii ºi alte elemente pentru
creºterea siguranþei circulaþiei,
precum ºi construirea,
modernizarea sau reabilitarea de
pasaje ºi noduri rutiere ºi
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Cãtre ce proiecte vor fi distribuite 1,6 miliarde euro
din fonduri europene

Finanþare

Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale (centru), Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul MDRAP

(stânga), Gabriel Friptu, director general fonduri europene în cadrul MDRAP (dreapta)



construirea pasarelelor pietonale.
Pe de altã parte, tipologia lucrãrilor
care pot fi finanþate este mai
diversificatã decât în programarea
2007 - 2013. Dacã înainte, finanþarea
a vizat reabilitarea drumurilor,
acum se va axa pe modernizare. De
exemplu, în zona traversatã de
drum, fie cã este urbanã sau ruralã,
se poate interveni ºi cu lucrãri care
þin de confortul cetãþenilor:
trotuare sau piste de bicicletã în
cadrul localitãþilor.
“Din datele pe care le avem,
consiliile judeþene au majoritatea
proiectelor pregãtite cel puþin la
faza de studiu de fezabilitate sau de
documentaþie de avizare a lucrãrilor
de intervenþie (DALI)”, apreciazã
Gabriel Friptu, director general
fonduri europene în cadrul MDRAP.

Toate oraºele pot accesa
fonduri europene pentru
reabilitarea termicã a
blocurilor de locuinþe

Apelul de proiecte ce vizeazã
creºterea eficienþei energetice în
clãdirile rezidenþiale are un buget
total de 447,75 milioane euro,
incluzând cofinanþarea naþionalã.
Faþã de POR 2007 – 2013, aceste
tipuri de investiþii pot fi acum
realizate de toate oraºele, nu doar
de municipiile reºedinþã de judeþ.
Proiectele trebuie sã aibã o valoare
cuprinsã între 100.000 de euro ºi 5
milioane de euro. Fiecare proiect
poate include pânã la 10 blocuri de
locuinþe, cu minim parter + douã etaje,
construite în perioada 1950 – 1990.
60% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectelor vor fi suportate din
fondurile europene ºi din bugetul de
stat, iar restul de 40% de cãtre primãrii
ºi asociaþiile de proprietari. Asociaþia
de proprietari trebuie sã contribuie cu
25% din valoarea cheltuielilor aferente
lucrãrilor de construcþii - montaj ºi

echipamente din cadrul devizului
general. Costurile de proiectare ºi de
pregãtire a proiectului revin strict în
responsabilitatea autoritãþii publice
locale.
Pe de altã parte, cuantumul
contribuþiei proprietarilor poate fi
redus în cazul persoanelor aflate în
dificultate. De asemenea, dacã
autoritãþile dispun de resurse pot sã
preia în primã fazã ºi contribuþia
proprietarului, pe care sã o recupereze
ulterior în termen de 5 ani.
Obiectivul acestei axe vizeazã
îmbunãtãþirea clasificãrii energetice
pentru un numãr de circa 129.000
de locuinþe.
ªi aici, în noul POR a fost
îmbunãtãþitã tipologia de lucrãri
finanþabile, în sensul cã dacã pânã
acum era vizatã strict anveloparea
termicã, acum pot fi abordate
lucrãri mai ample. De exemplu, pot
fi executate ºi intervenþii de
consolidare, de reabilitare ºi
modernizare a instalaþiei de
distribuþie a agentului termic
(inclusiv montarea de robinete cu
cap termostatic), modernizarea
sistemului de încãlzire - repararea
sau înlocuirea centralei termice de
bloc, achiziþionarea ºi instalarea
unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse
regenerabile (panouri solare
termice, panouri solare electrice,
pompe de cãldura ºi/sau centrale
termice pe biomasã etc.),
implementarea sistemelor de
management al funcþionãrii
consumurilor energetice –
achiziþionarea ºi instalarea
sistemelor inteligente pentru
promovarea ºi gestionarea energiei
electrice etc.
Pentru aceastã schemã de
finanþare, primãriile sunt încurajate
sã identifice zonele pentru care pot
propune proiecte, în baza unei

strategii de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon. MDRAP are în
vedere sã deschidã în cursul lunii
aprilie ºi axa pentru reabilitarea
termicã a clãdirilor publice, potrivit
declaraþiilor ministrului dezvoltãrii.

45 de obiective de patrimoniu
vor fi restaurate

MDRAP a lansat în luna martie ºi
ghidul pentru intervenþii de
protejare, promovare ºi dezvoltare
a patrimoniului natural ºi cultural.
Depunerea de proiecte se va face în
perioada 25 mai – 25 noiembrie.
Bugetul previzionat pentru acest apel
este de 270,83 milioane de euro. Pot
solicita finanþare autoritãþile publice
centrale ºi locale, unitãþile de cult,
ONG-urile ºi parteneriate între aceste
entitãþi. Contribuþia beneficiarului se
va ridica la 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
Proiectele trebuie sã aibã valori
cuprinse între 100.000 de euro ºi 5
milioane de euro.
Axa vizeazã restaurarea a cel puþin
45 de obiective de patrimoniu
cultural.
Vor avea prioritate investiþiile în
obiective de patrimoniu localizate
în teritorii conectate la creºterea
economicã, incluse în patrimoniul
UNESCO, patrimoniul naþional sau
local, atât din mediul urban cât ºi
din mediul rural.
Încadrulproiectelorvorputeafi
finanþatelucrãriderestaurare,
consolidare,protecþieºiconservarea
monumenteloristorice,adecoraþiunilor,
adotãrilor interioareetc.

Revitalizare urbanã pentru 12
hectare de spaþii publice

Tot în luna martie a fost lansat ºi
ghidul vizând realizarea de acþiuni
destinate îmbunãtãþirii mediului

urban, revitalizãrii oraºelor,
regenerarea ºi decontaminarea
terenurilor industriale dezafectate.
Alocarea totalã se ridicã la aproape
103,85 de milioane de euro.
Proiectele pot fi depuse în perioada
25 mai - 25 noiembrie.
Valoarea proiectelor trebuie sã fie
cuprinsã între 100.000 de euro ºi 5
milioane de euro.
Pot solicita finanþare unitãþile
administrativ - teritoriale din
mediul urban, cu excepþia
municipiilor reºedinþã de judeþ ºi
parteneriate între acestea ºi un
consiliu judeþean. Beneficiarul
trebuie sã contribuie cu minim 2%
din valoarea cheltuielilor eligibile.
În urma acestei investiþii este
preconizatã crearea sau reabilitarea
a circa 11,8 hectare de spaþii
deschise în zonele urbane.
Vor avea prioritate la finanþare
oraºele care înregistreazã valori
reduse în ceea ce priveºte
suprafaþa spaþiilor verzi, evidenþiate
în Registul local al spaþiilor verzi al
oraºului.
Pot fi finanþate activitãþi de
demolare a clãdirilor situate pe
terenurile supuse intervenþiilor;
realizarea de alei pietonale, piste
pentru bicicliºti, trotuare;
amenajarea spaþiilor verzi; crearea
de facilitãþi pentru recreere;
instalarea de sisteme de
supraveghere video; dotare cu
mobilier urban; modernizarea
strãzilor urbane care conduc în
mod direct la terenul supus
intervenþiei (numai dacã este strict
necesar ºi în limita a maxim 15% din
valoarea cheltuielilor eligibile);
înlocuirea ºi/sau racordarea la
utilitãþi publice; realizarea de
sisteme de irigaþii ºi de iluminat.n
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