
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXA  S2 –Matricile finantarilor 
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  Prioritate   /      Program de finantare 

Infrastruct. 
de transport 

si energie 
Competit

iv. ec. Turism 
Cooperare 
teritoriala 

Dezv. 
rurală 

Dezv. RU şi a 
Serviciilor 
Sociale/ 

Administratie 
Mediul 
inconj.

Dezv. 
urbană 

  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL                 

Axa 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
potenţiali poli de creştere                 

Axa 2 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale                 

Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale                 

Axa 4 
Spriinirea dezvoltarii mediului de afaceri 
regional si local                 

Axa 5 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului                 

Axa 6 Asistenta Tehnica                 

  
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 
"CRESTEREA COMPETITIVITATII 
ECONOMICE"                 

Axa 1 
Un sistem inovativ si eco-eficient de 
productie                 

Axa 2 
Cercetare, dezvoltare tehnologica si 
inovare pentru competitivitate                 

Axa 3 
Tehnologia informatiei si comunicatiilor pt 
sectoarele privat si public                 

Axa 4 

Cresterea eficientei energetice si a 
sigurantei in aprovizionare, in contextul 
combateriii schimbarilor climatice                 
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eligibila administratie publica locala   
Axa 5 Asistenta tehnica                 

eligibili alti actori locali  
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  Prioritate   /      Program de finantare 

Infrastruct. de 
transport si 

energie 
Competit

iv. ec. Turism
Cooperare 
teritoriala 

Dezv. 
rurală 

Dezv. RU şi a 
Serviciilor 
Sociale/ 

Administratie 
Mediul 
inconj.

Dezv. 
urbană 

  
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 
"MEDIU"                 

Axa 1  
Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
apă şi apă uzată                 

Axa 2 

Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric                 

Axa 3 

Reducerea poluării şi minimizarea efectelor 
schimbărilor climatice prin reabilitarea 
sistemelor de încălzire urbană, vizînd 
atingerea ţintelor de eficienţă energetică în 
zonele prioritare identificate                 

Axa 4 
Implementarea sistemelor de management 
pentru protecţia naturii                 

Axa 5 

Implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele 
cele mai expuse la risc                 

  
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 
"DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE"                 

Axa 1 

Educaţia si formarea profesională în 
sprijinul cresterii economice si dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoastere                 

Axa 2 
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii                 

Axa 3 
Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a 
întreprinderilor                 

Axa 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare                 
Axa 5 Promovarea măsurilor active de ocupare                 
Axa 6 Promovarea incluziunii sociale                 
Axa 7 Asistenţă tehnică                 

eligibila administratie publica locala   
eligibili alti actori locali  
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eligibila administratie publica locala  ;        eligibili alti actori locali  

  Prioritate   /      Program de finantare 

Infrastruct. 
de 

transport 
si energie 

Compet
itiv. ec. Turism

Cooper
are 

teritori
ala 

Dezv. 
rurală 

Dezv. RU şi a 
Serviciilor 
Sociale/ 

Administratie 
Mediul 
inconj. 

Dezv. 
urbană 

  PPROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT                 

Axa 1 

Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în 
scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi 
integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE                  

Axa 2 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de 
transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării 
unui sistem naţional de transport durabil                  

Axa 3 

Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii 
protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei 
pasagerilor                  

Axa 4 Asistenţă tehnică                  

  
PROGRAMUL OPERATIONAL "DEZVOLTAREA 
CAPACITATII ADMINISTRATIVE"                 

Axa 1 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice                 

Axa 2 
Imbunatatire calitatii si eficientei furnizarii serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare                 

Axa 3 Asistenţă tehnică                  

  DEZVOLTARE RURALA                 
Axa 1 Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic                 
Axa 2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural                 

Axa 3 
Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale                 

Axa 4 Axa LEADER                 

  PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALA                 
1 Cooperare Teritoriala Transfrontalieră                 
2 Cooperare Teritoriala Transnationala                 
3 Cooperare Teritoriala Interregionala                 

  Programul Operaţional Asistenţă Tehnică                 
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  
 
 

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara/ADI 

Autoritati 
Publice 
Locale/ 
Consilii 
Locale/Parten
eriat 

Altele ( 
ONG-uri, 
private) 

          

Axa 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali 
poli de creştere       

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană        
 Centre urbane ( jud Hunedoara neeligibil)       
 Poli de dezvoltare urbana ( Deva)       
 Poli de crestere       
         

Axa 2 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale 
şi locale       

2.1 
Reabilitatea si modernizarea retelei de drumuri 
judetene, strazi urbane - inclusiv       

          
Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale       

3.1 
Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate       

3.2 
Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale       

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

3.4 

Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
educationale, infrastructurii educationale preuniversitre 
si a celei pt formare profesionala continua       

Axa 4 
Spriinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional 
si local       

4.1 
Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijin a afcerilor 
de importanta regionala si locala       

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

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor       
Axa 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului       

5.1 

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

5.2 

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice       

5.3 

Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică       

 
Crearea centrelor nationale de informare si promovare 
turistica si dotarea acestora         

 

Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovarii produselor specifice a activitatilor 
de marketing specifice        

 Promovarea brandului turistic national       
Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respectiva 
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Axa 6 Asistenta Tehnica       

  POS Cresterea Competitivitatii Economice  

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara 
/ ADI 

Autoritati 
Publice 
Locale/ 
Consilii 
Locale/Parte
neriate 

Altele ( 
ONG-uri, 
private) 

Axa 1 Un sistem inovativ si eco-eficient de productie       

1.1 
Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata 
a intreprinderilor, in special IMM       

1.2 Accesul IMM-urilor la finantare       
1.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil       

Axa 2 
Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru 
competitivitate       

2.1 

CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-
dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate 
aplicabile in economie       

2.2 
Investitii pentru infrastructura de CDI si dezvoltarea 
capacitatii administrative       

2.2.1 
Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi 
infrastructuri CD       

2.2.2 Dezvoltarea de poli de excelenta       

2.2.3 

Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel 
national si racordate la retele europene si internationale de 
profil (GRID, GEANT)       

2.2.4 Intarirea capacitatii administrative       
2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM)       
2.3.1 Sprijin pt start-up-uri si spin-off-uri inovative       

2.3.2 
Dezvoltrea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea 
de noi locuri de munca pt CD       

2.3.3 Promovare inovarii in cadrul intreprinderilor       

Axa 3 
Tehnologia informatiei si comunicatiilor pt sectoarele 
privat si public       

3.1 Sustinerea utilizarii TI       
3.1.1 Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe       

3.1.2. 

Sprijin pentru autoritatile APL pentru realizarea retelelor 
broadband si a punctelor de acces public la internet in 
banda larga in zonele de esec al pietei       

3.1.3 

Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband 
si a punctelor de acces public la internet in banda larga in 
zonele de esec al pietei       

3.1.4 
Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin 
conexiuni broadband       

3.2  
Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 
electronice moderne       

3.2.1 

Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar       

3.2.2 

Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii 
interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar       

3.2.3 

Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie si 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar       
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3.2.4 

Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar       

3.3 Dezvolarea e-economiei        

3.3.2 
Sprijin pt dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a 
altor solutii online pt afaceri       

Axa 4 
Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, 
in contextul combateriii schimbarilor climatice       

4.1 
Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei 
energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic)       

4.1.1 Eficienta energetica       
4.1.2 Transport       
4.1.3 IMA - Desulfurare gaze si filtre pt instalatii       

4.2 
Valorificarea resurselor regenerabile de energie pt 
producerea de energie "verde"       

4.3 
Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii 
sigurantei in aprovizionarea cu energie       

Axa 5 

 

      Asistenta tehnica 
Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respectiva 

 

  POS MEDIU  

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara
/ADI 

Autoritati 
Publice 
Locale/ 
Consilii 
Locale/Parte
neri 

Altele ( 
ONG-
uri, 
private) 

          

Axa 1  
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 
uzată       

Axa 2 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric       

2.1 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor       

2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric       
          

Axa 3 

Reducerea poluării şi minimizarea efectelor 
schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de 
încălzire urbană, vizînd atingerea ţintelor de eficienţă 
energetică în zonele prioritare identificate       

          

Axa 4 
Implementarea sistemelor de management pentru 
protecţia naturii       

          

Axa 5 
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc       

          
Axa 6 Asistenta Tehnica       

Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respectiva 
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  POS DRU Prioritate    

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara/ADI

Autoritati Publice 
Locale/ Consilii 
Locale/Parteneriate

Altele ( ONG-
uri, private) 

          

Axa 
1 

Educaţia si formarea profesională în sprijinul 
cresterii economice si dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoastere       

1.1 
Acces la educaţie şi formare profesională de 
calitate       

1.2 Calitate în învăţământul superior       

1.3 
Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi 
formare profesională        

1.4 Calitate în formarea profesională continuă        
1.5 Şcoala doctorală şi Burse doctorale       
          
Axa 
2 

Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii       

2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă       
2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii       

2.3 
Acces si participare la Formarea  Profesionala 
Continua       

          
Axa 
3 

Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a 
întreprinderilor       

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale       

3.2 
Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati 
pentru promovarea adaptabilitatii       

3.3 
Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea 
iniţiativelor pentru partenerii sociali       

          
Axa 
4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare       
4.1 Întărirea capacităţii administrative       

4.2 
Formarea personalului propriu al Serviciului Public 
de Ocupare (SPO)       

          
Axa 
5 Promovarea măsurilor active de ocupare       

5.1 
Dezvoltarea si implementarea masurilor active de 
ocupare       

5.2 

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă       

          
Axa 
6 Promovarea incluziunii sociale       
6.1 Dezvoltarea economiei sociale       

6.2 
Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii       

6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii       

6.4 
Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a 
muncii       

 

Axa 
7 Asistenţă tehnică       

Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respectiva
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  PO Dezvoltarea capacitatii administrative  

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara
/ADI 

Autoritati 
Publice 
Locale/ 
Consilii 
Locale/P
arteneriat
e 

Altele ( 
ONG-
uri, 
private) 

          

Axa 1 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice       

DMI 1.1 
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel 
politico-administrativ  - Strategii de dezvoltare locală        

DMI 1.2 Cresterea responsabilizarii administratiei publice        
DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale       

Operatiunea 

Module de pregatire în domenii ca achiziţiile publice, 
ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi 
managementul proiectelor etc       

Operatiunea 

Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare 
managerială a personalului cu funcţii de conducere din 
administraţia publică       

Operatiunea 
Revizuire de structuri şi implementare de instrumente 
moderne       

Axa 2 

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de 
descentralizare       

DMI 2.1 
Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a 
serviciilor       

Operatiunea 

Optimizarea structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/ deconcentrate din cele trei sectoare 
prioritare       

DMI 2.2 Imbunatatirea calitatii  si eficientei furnizarii serviciilor       

Operatiunea  
Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a  
serviciilor publice        

Operatiunea 
Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de 
management, inclusiv EMAS       

Axa 3 Asistenta tehnica        

DMI 3.1 
Sprijin pentru implementarea, managementul general, 
evaluarea PO DCA si pentru pregatirea viitorului       

DMI 3.2 Sprijin pentru comunicare si promovare PO DCA       
 

Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respectiva 

 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  

PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 
 

10

 

  Progaramul National de Dezvoltare Rurala  

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara/ADI

Autoritati Publice 
Locale/ Consilii 
Locale/Parteneriate 

Altele ( 
ONG-uri, 
private) 

          
Axa 

1 
Creşterea competitivităţii sectorului agricol 
şi silvic       

11 
Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si 
sa consolideza potentialul uman       

12 
Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte 
capitalul fizic si sa promoveze inovatia       

121 Modernizarea exploataţilor agricole       
122 Imbunatatirea valorii economice a padurii       

123 
Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
şi forestiere       

125 

Imbunatatire si dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si 
silviculturii       

13 Masuri de tranzitie pt Romania       
141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta       
142 Infiintarea Grupurilor de Producatori       

143 
Furnizarea de servicii de consiliere si 
consultanta pentru agricultori       

Axa 
2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural       

21 
Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor 
agricole       

22 
Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor 
forestiere       

Axa 
3 

Calitatea vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale       

31 Masuri privind diversificarea economiei rurale       
311 Diversificarea catre activitatile non-agricole       

312 
Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi       

313 Incurajarea activitatilor turistice       

32 
Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in 
zonele rurale       

322 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale       

Axa 
4 Axa LEADER       

41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala       

411 
Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si 
forestier       

412 Imbunatatirea mediului si spatiului rural       
413 Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale       
421 Implementarea proiectelor de cooperare       

431 

Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, 
dobandirea de competente si animarea 
teritoriului       

 
Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respective 
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Programe de cooperarea teritoriala  - 
politica de coeziune  

Consiliul 
Judetean 
Hunedoara 

Autoritati Publice 
Locale/ Consilii 
Locale 

Altele ( Ong-uri, 
private) 

          
1 Cooperare Teritoriala Transfrontalieră       

  
Programul Operational de Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Bulgaria       

  
Programul Operational de Cooperare 
Transfrontaliera Ungaria-Romania       

  
Programul Operational de Cooperare 
Romania-Ucraina-Republica Moldova       

  

Programul Operational de Cooperare 
Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-
Romania-Ucraina       

  
Programul Operational de Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Serbia       

  
Programul Operational de Cooperare 
Transfrontaliera in bazinul Marii Negre       

          
2 Cooperare Teritoriala Transnationala       

  
Programul de Cooperare Transnationala 
Europa de Sud-Est       

          
3 Cooperare Teritoriala Interregionala       

  
Programul de Cooperare Teritoriala 
INTERREG IVC       

  

Programul de Cooperare Interregionala 
ESPON 2013 - pentru efectuarea de 
studii in domeniul amenajarii teritoriului       

  
Programul de Cooperare Teritoriala 
INTERACT II       

  

Programul de Cooperare Interregionala 
URBACT II - destinat cooperarii intre 
orasele Uniunii Europene       

 
Celulele colorate indica eligibilitatea institutiilor din categoria respective 
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Anexa  S3  

Matricea solicitarii  de fonduri 
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Prioritate   /      Program 
de finantare 

Alocare 
financiara 

(euro) Total 
2007 - 2013 

Total 
proiecte 

Infrastruct. 
de 

transport 
si energie 

Competitiv
. 

Economic
a Turism 

Coope
rare 

teritori
ala 

Dezv. 
rurală 

Dezv. RU şi a 
Serviciilor 

Sociale Mediu  
Dezv. 

urbană DCA 

In Euro 19,207,222,141 1,492,010,933 148,700,265 41,875,900 214,634,626 247,692 472,251,588 103,341,108 204,850,000 
303,609,7

54 2,500,000 
PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL 45,683,400 771,004,743 110,443,855 39,335,900 214,634,626     102,980,608   303,609,754   
PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
"CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE" 196,680,000 40,796,410 38,256,410 2,540,000               
PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL "MEDIU" 5,436,810,427 204,850,000             204,850,000     
PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
"DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE" 851,124,040 360,500           360,500       
PPROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
TRANSPORT 5,697,664,305                     
PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
"DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE" 246,014,081 2,500,000                 2,500,000 

PNDR 5,717,021,680 472,251,588         472,251,588         
PROGRAME DE 
COOPERARE 
TERITORIALA 803,426,970 247,692       247,692           

Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 212,797,238    n/a                  
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Prioritate   /      Program de 
finantare 

Alocare financiara (euro) 2007 - 
2013 Regiunea Vest  Euro   

Infrastructura 
de transport 
si energie Turism 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane şi a 
Serviciilor 
Sociale 

Competitivit
ate 

Dezvoltare 
urbana 

    Total din care FEDR Total 
din care 

FEDR 
Total 

solicitari           
  POR 4568340000 3726021762 143,850,000 115,580,000 493,448,992 110,443,855 214,634,626 102,980,608 39,335,900 26,054,003 

Axa 1 

Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor-potenţiali 
poli de creştere 1391171000 1117806529 143,850,000 115,580,000 43,336,030       18,155,900 25,180,130 

1.1 Centre urbane     43,015,000           18,155,900 25,180,130 
  Poli de dezvoltare urbana     14,000,000               

Axa 2 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi 
locale 876,711,006 758,355,021 90,650,000 

-16,450,000 
387,999,606 110,443,855       277,555,751 

2.1 

Reabilitatea si modernizarea 
retelei de drumuri judetene, 
strazi urbane - inclusiv 876,711,006 758,355,021                 

2.2                       

Axa 3 
Imbunatatirea infrastructurii 
sociale 657,530,000 558,900,000 67,990,000 62,530,000 102,980,608     102,980,608     

3.1 

Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 173,588,779 147,550,461 17,950,000 16,050,000       36,547,693     

3.2 

Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 99,506,701 84,580,694 10,290,000 9,270,000       46,321,507     

3.3 

Imbunatatirea dotarii cu 
echipamente a bazelor 
operationale pentru interventii 
in situatii de urgenta 99,506,701 84,580,694 10,290,000 10,290,000       200,000     

3.4 

Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii 
educationale, infrastructurii 
educationale preuniversitre si a 
celei pt formare profesionala 
continua 284,910,000 242,190,000 29,460,000 16,910,000       19,911,408     

                        

Axa 4 

Spriinirea dezvoltarii 
mediului de afaceri regional 
si local 795,650,000 633,420,000 73,400,000 65,110,000 22,053,873       21,180,000 873,873 
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4.1 

Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijin a afcerilor 
de importanta regionala si 
locala 274,400,000 233,250,000 28,370,000 24,150,000         21,180,000   

4.2 

Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităţi 235,400,000 200,100,000 24,340,000 24,340,000           873,783 

4.3 
Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 200,090,000 200,090,000 20,690,000 16,620,000            n/a 

                        

Axa 5 
Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 616,770,000 558,900,000 48,230,000 19,360,000 214,634,626   214,634,626       

5.1 

Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, 
crearea şi modernizarea 
infrastructurilor conexe 235,400,000 200,090,000 24,340,000 4,230,000     95,276,968       

5.2 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice 330,019,069 231,013,349 23,890,000 15,130,000     118,857,658       

5.3 

Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca 
destinaţie turistică 150,355,934 127,802,546 x x     500,000       

                        
 

         in Euro daca nu se specifica altfel. 
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  POS CCE 

Alocare financiara (euro) 
2007 - 2013 

Competitivitate 
economică 

    Total
din care 

FEDR   
   4,166,873,373 2,486,691,880 2,540,000 

Axa 1 Un sistem inovativ si eco-eficient de productie 1,556,945,620 928,651,290  n/a 
        

Axa 2 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate 822,512,082 536,395,115  n/a 

2.1 
CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si 
intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie 184,546,604 103,713,366   

2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative 357,637,059 250,183,356   

2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM) 280,328,419 182,498,393   
        

Axa 3 Tehnologia informatiei si comunicatiilor pt sectoarele privat si public 559,344,789 383,170,105 2,540,000 
3.1 Sustinerea utilizarii TI 192,430,667 149,162,648   

3.2  Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne 190,066,382 119,056,425   
3.3 Dezvolarea e-economiei 176,847,740 114,951,032   
        

Axa 4 
Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul 
combateriii schimbarilor climatice 1,228,070,882 638,475,370   

4.1 
Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a 
sustenabilitatii sistemului energetic) 723,006,630 363,930,960  n/a 

4.2 
Valorificarea resurselor regenerabile de energie pt producerea de energie 
"verde" 433,341,562 223,466,380   
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4.3 
Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in 
aprovizionarea cu energie 71,722,690 51,078,030  n/a 

 
  POS Mediu Alocare financiara (euro) Mediu

    Total 
din care 

FEDR  
    5,436,810,427 4,382,012,576 404,850,000

Axa 1  
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 
uzată 3,266,508,423 2,776,532,160 200,000,000

Axa 2 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric 1,167,778,849 934,223,079 200,000,000

2.1 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor 991,051,090 792,840,872  

2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric 176,727,759 141,382,207  
        

Axa 3 

Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor 
climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, 
vizînd atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele 
prioritare identificate 458,537,288 229,268,644 01 

        

Axa 4 
Implementarea sistemelor de management pentru 
protecţia naturii 214,985,867 171,988,693 4,850,000

        

                                                      
1 Proiecte preselectate 
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Axa 5 
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc 329,000,000 270,000,000 0 2

 

  POS DRU  Alocare financiara (euro) 

Dezvoltarea Resurselor 
Umane şi a Serviciilor 

Sociale 

    Total 
din care 

FEDR   
   851,124,040 827,663,567 360,500 

Axa 1 
Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere 236,140,139 189,953,330 n/a 

       

Axa 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 236,046,948 217,089,470 0 
2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă    

2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii    
       

Axa 3 Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor 123,727,716 107,197,921 250,000 
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale    

3.3 
Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii 
sociali   n/a 

       

Axa 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 56,081,361 42,061,021 0 
4.1 Întărirea capacităţii administrative    

                                                      
2 Zone eligibile prestabilite 
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4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare (SPO)    
       

Axa 5 Promovarea măsurilor active de ocupare 129,370,486 113,429,243 n/a 

5.2 
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă    

       
Axa 6 Promovarea incluziunii sociale 30,802,496 128,716,411 50,500 
6.1 Dezvoltarea economiei sociale    

6.2 
Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii    

6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii    
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  Porgramul National de Dezvoltare Rurala  

Alocare 
financiara 

(euro) 2007 - 
2013  

Dezvoltare 
Rurală 

    Total   
  Dezvoltare Rurala 5,717,021,680 472,126,588
Axa 1 Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic   n/a  
Axa 2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural   n/a  
Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale     

31 Masuri privind diversificarea economiei rurale     
312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi 383,429,681 650,000
313 Incurajarea activitatilor turistice 544,222,774 99,795,491

32 Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale     

322 
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 1,546,087,425 371,681,097

Axa 4 Axa LEADER   nelansata 
41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala     

411 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier     
412 Imbunatatirea mediului si spatiului rural     
413 Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale     
421 Implementarea proiectelor de cooperare     

431 
Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si 
animarea teritoriului     
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  Programe cooperare teritoriala  Alocare financiara (euro) 
Cooperare 
teritoriala 

    Total 
din care 
FEDR   

    803,426,970   247,692
1 Cooperare Teritoriala Transfrontalieră      n/a

  
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria      n/a

  
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 
Ungaria-Romania     

n/a 

  
Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-
Republica Moldova     

n/a 

  
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 
Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina     

n/a 

  
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 
Romania-Serbia     

n/a 

  
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in 
bazinul Marii Negre     

n/a 

        n/a 
2 Cooperare Teritoriala Transnationala 245,111,970     

  
Programul de Cooperare Transnationala Europa de 
Sud-Est       

          
3 Cooperare Teritoriala Interregionala 558,315,000   247,692 

  Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC 405,095,000     

  

Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 - 
pentru efectuarea de studii in domeniul amenajarii 
teritoriului 45,400,000     

  Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II 40,000,000     

  
Programul de Cooperare Interregionala URBACT II - 
destinat cooperarii intre orasele Uniunii Europene 67,820,000     
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  PO DCA  Alocare financiara (euro) 

Dezvoltare 
admin publ 

    Total 
din care 
FSE   

  PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative 246,014,081 208,002,622 2,500,000
          

Axa 1 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 
publice 137,037,022 116,481,469 2,500,000

DMI 1.1 
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ  - Strategii 
de dezvoltare locală        

DMI 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice      n/a 
DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale       

 
Module de pregatire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare 
de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc       

 
Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului 
cu funcţii de conducere din administraţia publică       

 Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne       

Axa 2 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare 97,883,587 83,201,049   

DMI 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor       

DMI 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor       
Axa3 Asistenţă tehnică 11,093,472 8,320,104   

DMI 3.1 
Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA şi pentru 
pregătirea viitorului exerciţiu de programare       

DMI 3.2 Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA       
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