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Obiectivul programului
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări echilibrate teritorial şi
durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor şi resurselor lor specifice, prin
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea infrastructurii şi mediului
de afaceri, pentru a face din regiunile României locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci.
Pentru atingerea obiectivului strategic al POR, au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
• creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor;
• îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi a centrelor urbane, precum şi a legăturilor
acestora cu zonele înconjurătoare;
• creşterea calităţii infrastructurii sociale regiunilor;
• creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri;
• creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
Buget total program
Suma totală alocată programului este 4,3 miliarde EUR. Finanţarea acestui program se
realizează atât din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private fiind cofinanţat din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – unul din instrumentele
structurale ale Uniunii Europene.
Durată şi etape de derulare
Perioada orientativă de depunere a proiectelor: 2007-2013.
Durata de implementare/execuţie a proiectelor: 2007-2015.
Beneficiari eligibili
Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
Parteneriate între:
Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale.
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, constituite conform prevederilor Legii nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
• Parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale şi furnizori de servicii
sociale de drept public sau privat, acreditaţi (ONG-uri şi instituţii de cult);
• Furnizorii de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii (ONG-uri şi instituţii de cult);
• Universităţi de stat;
• Instituţii publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă;
• Întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv societăţi administrator, definite conform
Ordonanţei 65/2001, cu modificările ulterioare, camere de comerţ;
• Microîntreprinderi în domeniul producţiei şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor, care
propun proiecte în mediul urban, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de
stat;
•
•
1)
2)
•

Nu sunt eligibile microîntreprinderile care au ca domeniu de activitate următoarele
coduri CAEN:
1) A; H; J; K; 6330; 9003; L; O (excepţie 92, 93); Q în conformitate cu Ordinul INS nr. 601
din 26 noiembrie 2002, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională;
2) A; I; K; M; N; O; R; U, în conformitate cu Ordinul INS nr. 337 din 20 aprilie 2007, privind
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională;
• Parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale şi/sau centrale şi instituţii
de cult şi/sau organizaţii neguvernamentale pentru solicitarea de finanţare privind
restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic;
• IMM-uri din domeniul turismului, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din
Economia Naţională (CAEN), după cum urmează:
1) Secţiunea H – Hoteluri şi restaurante şi Secţiunea O – Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale: 9233, 9234, 9253, 926, 9272, 9304, în conformitate cu
Ordinul INS nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia
Naţională (în vigoare până la 31 decembrie 2007);
2) Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi de alimentaţie
(catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie” şi Secţiunea R – Activităţi
de spectacole, culturale şi recreative: 9104, 931, 932, în conformitate cu Ordinul INS nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (intră în
vigoare de la 1 ianuarie 2008).
• Autoritatea de Management a POR;
• Organismele intermediare ale POR.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT
Viziunea strategică exprimată în Planul Naţional Strategic pentru Pescuit este
următoarea: „Un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi
durabile de pescuit şi acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecţia
mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică."
PO Pescuit vizează patru obiective generale:
 Dezvoltarea competitivităţii şi a durabilităţii sectorului piscicol primar;
 Dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol;
 Susţinerea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în
aceste zone;
 Susţinerea unei implementări adecvate a PO în cadrul Politicii Comune pentru
Pescuit.
Obiectiv 1: Dezvoltarea competitivităţii şi a durabilităţii sectorului piscicol primar
1.1 Modernizarea flotei de pescuit de la Marea Neagră (nave şi ambarcaţiuni) şi ajustarea
acesteia la un nivel de durabilitate





Măsura 1.1 - Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit;
Măsura 1.2 - Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit;
Măsura 1.3 - Investiţii la bordul navelor şi selectivitate;
Măsura 1.4 - Pescuitul costier la scară mică;














Măsura 1.5 - Compensaţii socio-economice pentru managementul
comunitare;
Măsura 3.1 - Acţiuni colective;
Măsura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi.
1.2 Promovarea unui sector de acvacultură durabil
Măsura 2.1 - Investiţii productive în acvacultură;
Măsura 2.2 - Măsuri de acva-mediu;
Măsura 2.3 - Măsuri de sănătate publică;
Măsura 2.4 - Măsuri de sănătate a animalelor;
Măsura 2.6 - Investiţii în procesare şi marketing.
1.3 Menţinerea nivelului durabil al activităţii de pescuit în apele interioare
Măsura 2.5 - Pescuitul în apele interioare;
Măsura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi.

flotei

Obiectiv 2: Dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol
2.1 Sprijinirea structurării industriei de procesare
• Măsura 2.6 - Investiţii în procesare şi marketing;
• Măsura 3.1 - Acţiuni colective.

2.2 Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor din sectorul pescăresc
• Măsura 2.6 - Investiţii în procesare şi marketing;
• Măsura 3.4 - Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare.
2.3 Susţinerea dezvoltării pieţei interne pentru peşte şi produse piscicole
• Măsura 3.4 - Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare.
Obiectiv 3: Susţinerea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii
vieţii în aceste zone
Obiectivul 3 vizează patru obiective specifice:
3.1 Sprijinirea înfiinţării de Grupuri Locale
Dezvoltarea locală este un nou mod de abordare în România, iar actorii locali dispuşi să
se angajeze în acest tip de proiecte vor avea nevoie de susţinere înainte de a le
implementa. Rezultatele preconizate sunt următoarele:
• Actorii locali dobândesc abilităţile necesare pentru a înfiinţa şi a conduce Grupurile
Locale;
• Sunt înfiinţate parteneriate public-privat, pentru elaborarea şi implementarea strategilor
locale;
• Sunt elaborate strategii locale integrate de dezvoltare în zonele pescăreşti.
3.2 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, integrate în zonele pescăreşti.
Odată create, Grupurile Locale vor avea posibilitatea de a aloca fonduri pentru
implementarea strategiilor de dezvoltare locală a acestora. Rezultatele preconizate sunt
următoarele:
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii în micile comunităţi pescăreşti;
• Economia locală este mai diversificată şi generează o mai mare valoare adăugată la
nivel local;
• Resursele locale sunt mai bine folosite şi protejate;

• Se va aplica o nouă formă de administrare pentru dezvoltarea durabilă a economiei
locale.

3.3 Realizarea proiectelor de cooperare.
Anumite Grupuri Locale pot necesita unirea forţelor cu alte grupuri pentru a realiza
proiecte de cooperare. Rezultatul preconizat este următorul:
• Proiectele de cooperare naţionale sau transnaţionale se realizează atunci când este
creată o masă critică mai mare.
3.4 Facilitarea comunicării în reţea a Grupurilor Locale
Crearea reţelei este o componentă importantă a dezvoltării locale ce va fi furnizată ca un
serviciu Grupurilor Locale. Rezultatele preconizate sunt următoarele:
• Comunicarea în reţea stimulează schimbul de idei;
• Sunt identificate, valorificate şi promovate acţiunile inovatoare;
• Va fi creată reţeaua pentru sectorul piscicol din România, care va face parte din reţeaua
europeană.
Obiectiv 4: Susţinerea unei implementări adecvate a PO în cadrul Politicii Comune pentru
Pescuit

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COOPERARE INTERREGIONALĂ URBACT II
Managementul acestui program este asigurat, în principal, de:
• Autoritatea de Management – Ministerul Afacerilor Urbane, Paris, Franţa;
• Autoritatea Naţională din România – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi

Locuinţelor, Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională (DCTI);
• Secretariatul Tehnic Comun – Délégation Interministerielle à la Ville, Paris, Franţa;
• Punctul Naţional de Diseminare – urmează a se licita pentru organizaţia care va

asigura această funcţie.

Obiectivul programului
Programul urmăreşte satisfacerea necesarului de informaţii în procesul de eficientizare a
politicilor de dezvoltare urbană durabilă, prin care toate regiunile europene sunt ajutate
să se adapteze viitoarelor circumstanţe de dezvoltare.
Buget total program: 67 milioare EUR
Calendar estimativ
• 2007 – 2013 perioada de programare, perioada de implementare continuând până în
2015
• Lansarea primei licitaţii de proiecte: 15 noiembrie 2007.
Aria de cooperare
Întreg teritoriul UE (27 state membre), 2 state partenere cu statut special: Norvegia şi
Elveţia, statele candidate la aderare vor fi considerate partenere în funcţie de interesul
exprimat (statele IPA, cu finanţare IPA), alte state (cu finanţare proprie) vecine UE, care îşi
exprimă oficial interesul de a participa în program.

Axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie aferente
Axa prioritară 1: Oraşe, promotoare ale creşterii economice şi ocupării forţei de muncă
• Promovarea antreprenoriatului;
• Îmbunătăţirea inovării şi economiei cunoaşterii;
• Ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman.
Axa prioritară 2: Oraşe atractive şi unite
• Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau în curs de degradare;
• Integrarea socială;
• Aspectele legate de mediu;
• Guvernanţa şi planificarea urbană.
Axa prioritară
Programului).
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Eligibilitate
Beneficiari eligibili sunt:
• Oraşele (în sensul larg de municipalităţi, zone metropolitane, sectoare, districte şi
conglomerate urbane);
• Regiuni şi state membre (relevante în domeniul urban);
• Universităţi şi institute de cercetare (relevante în domeniul urban).
Participarea la program este deschisă atât organismelor publice sau echivalente, cât şi
organismelor private. Organismele private, asociaţiile naţionale sau trans-naţionale de
oraşe/municipii pot participa cu finanţare proprie.
Notă
Toate documentele necesare pentru elaborarea proiectelor, respectiv: Programul
operaţional de cooperare interregională URBACT II, ce reprezintă documentul general de
programare aprobat de către Comisia Europeană; Documentul tehnic de lucru,
reprezentând o detaliere a programului operaţional; Pachetul solicitantului, care conţine
Cererea de finanţare cu anexele aferente şi Ghidul solicitantului, cu îndrumări precise
privind elaborarea şi implementarea proiectelor, vor putea fi accesate în format electronic
de pe pagina de internet a programului www.urbact.eu sau de pe paginile de internet ale
Autorităţii de Management, Autorităţii Naţionale sau Secretariatul Tehnic Comun.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE
ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007 – 2013
Obiectivul programului
Obiectivul global al programului vizează dezvoltarea unor parteneriate regionale solide şi
strânsa cooperare în regiunile din bazinul Mării Negre. Mai mult, acest obiectiv
promovează dezvoltarea locală, valorile comune, egalitatea de şanse, reducerea
discriminărilor între sexe, valorizarea contribuţiei femeilor la dezvoltarea economică şi
socială, îmbunătăţirea sustenabilităţii activităţilor în domeniul mediului înconjurător,

integrarea culturală, precum şi schimburile reciproce între comunităţile din bazinul Mării
Negre.
Buget total program: 18 milioane EUR
Calendar estimativ
• 2007 – 2013 perioada de programare, perioada de implementare, continuând până în
2014.
Aria eligibilă
România: Regiunea Sud-Est
Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
Rusia:
Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Adygea Republic
Turcia: Istambul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastaonu, Samsun, Trabzon
Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporoshye şi Donetsk, Republica Crimeea şi
Sevastopol
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova:
Întreg teritoriul
Priorităţile şi măsurile aferente
• Prioritatea 1: Sprijin pentru parteneriate transfrontaliere destinate dezvoltării
economice şi sociale bazate pe resurse comune;
• Prioritatea 2: Punerea în comun de resurse şi competenţe pentru valorificarea şi
protecţia mediului;
• Prioritatea 3: Iniţiative culturale şi educaţionale pentru crearea unui climat cultural
comun în zonă.
Eligibilitate
Potenţialii beneficiari ai programului sunt: autorităţi locale şi regionale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii şi organizaţii, universităţi, institute de cercetare, organizaţii
educaţionale/de instruire, agenţii de dezvoltare, agenţii de protecţia mediului.
Următoarele tipuri de proiecte pot fi finanţate în cadrul Programului operaţional comun de
cooperare în bazinul Mării Negre:
• proiecte care se desfăşoară în majoritate sau exclusiv pe o parte a graniţei, dar în
beneficiul ambilor parteneri;
• proiecte simetrice, în care activităţile de pe o parte a graniţei sunt însoţite de activităţi
similare de pe cealaltă parte a graniţei;
• proiecte integrate, în care partenerii de pe fiecare parte a graniţei contribuie cu diferite
elemente la realizarea aceluiaşi proiect.
Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul
Comun de Monitorizare la propunerea Autorităţii Comune de Management (MDLPL,
România). Criteriile minimale de selecţie se referă la cerinţele faţă de aplicanţi: capacitate
administrativă, capacitate tehnică, capacitate financiară, aplicantul să aibă partener
trebuie să fie din statele membre UE şi un partener din statele nemembre UE.
Participarea partenerilor din Turcia este posibilă doar în proiecte tripartite implicând cel
puţin un partener dintr-un stat membru UE şi un partener dintr-un stat ne-membru UE.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-MOLDOVA
Obiectivul programului
Programul îşi propune ca, în contextul unor graniţe sigure, să stimuleze potenţialul de
dezvoltare a zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor între parteneri de pe ambele
părţi ale graniţei, în vederea îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale şi a mediului
înconjurător.
Calendar estimativ
• 2007-2013 perioada de programare, perioada de implementare, continuând până în
2014.
Aria de cooperare
• România, judeţele: Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui
• Ucraina, oblasturile: Odessa şi Cernăuţi
• Republica Moldova: între teritoriul.
• Regiuni adiacente: pentru România: judeţul Brăila, pentru Ucraina. Oblasturile IvanoFrankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnytska şi 12 raioane ale oblastului
Tarmopilska

Eligibilitate
Potenţialii beneficiari ai programului sunt: autorităţi locale şi regionale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii şi organizaţii, universităţi, institute de cercetare, organizaţii
educaţionale/de instruire etc.
Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul
Comun de Monitorizare , la propunerea Autorităţii Comune de Management (MDLPL,
România).
În cadrul procesului de selecţie se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:
existenţa unui partener de partea cealaltă a graniţei, capacitate administrativă, capacitate
tehnică, capacitate financiară. Cel puţin un partener trebuie să fie român şi un partener să
provină din Ucraina şi/sau Republica Moldova. Aplicantul principal (lead partner-ul) şi
partenerii trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a programului.
Priorităţile şi măsurile aferente
• Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră;
• Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă;
• Prioritatea 3: Promovarea activităţilor „people to people”;
• Asistenţă tehnică.

PROGRAMUL MULTIANUAL PHARE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ (CES) 20042006
Obiectivele programului
• Creşterea potenţialului de dezvoltare naţională şi a celor opt regiuni de dezvoltare,
precum şi reducerea disparităţilor economice dintre regiuni.
• Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ministerelor de linie, Agenţiilor de Dezvoltare
regională şi a autorităţilor locale pentru implementarea proiectelor de investiţii din
sectoarele prioritare stabilite în Planul naţional de dezvoltare, în condiţiile aplicării
Sistemului extins de implementare descentralizată (EDIS).
• Crearea capacităţii instituţionale necesare pentru administrarea, programarea şi
implementarea eficientă a Fondurilor Structurale, în concordanţă cu angajamentele
asumate la negocierea capitolului 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor
structurale”.
Întrucât proiectele finanţate din PHARE CES 2004 şi 2005 sunt deja contractate,
oportunităţile de finanţare pentru proiecte de investiţii, se înscriu, în principal, în
programul PHARE CES 2006 şi se referă la:
• Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi;
• Investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu.

COMPONENTA „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA FINANŢARE PENTRU ÎNTREPRINDERI
NOU ÎNFIINŢATE ŞI MICRO-ÎNTREPRINDERI”
Obiectivul programului
Obiectivul este de a încuraja dezvoltarea economică şi prosperitatea în România prin
asigurarea finanţării orientate cu precădere către întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi. Finanţarea întreprinderilor nou înfiinţate şi a micro-întreprinderilor se va
face prin intermediul unor instituţii financiare intermediare denumite „Instituţii partenere
care acordă împrumuturi” (Partner Lending Institutions – PLls). Această componentă se
derulează prin Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) sub forma
unei scheme de credit.
Primul nivel
Managerul Fondului (BERD) va acorda fonduri Instituţiilor Partenere care acordă
împrumuturi.
Până în prezent s-au încheiat Acorduri de împrumut cu următoarele instituţii partenere:
OMRO şi Banca Transilvania. BERD se află în negocieri cu alte două instituţii de
împrumut.
Buget total program
Componenta este finanţată din bugetele programelor PHARE CES 2005 şi 2006.

Bugetul total este de 18,02 milioane EUR, din care 13,6 milioane EUR fonduri PHARE şi
4,42 milioane EUR co-finanţare naţională de la bugetul de stat.
Durată şi etape de derulare
Acordul de împrumut cu BERD a fost semnat pe 11 decembrie 2006 pentru fondurile
corespunzătoare programului PHARE 2005 şi pe 28 mai 2007 pentru PHARE 2006.
Această componentă este o schemă de creditare de tip „revolving”. La data de 30.11.2009
autorităţile române vor lua o hotărâre privind destinaţia viitoare a fondurilor.
Eligibilitate
Beneficiari eligibili sunt micro-întreprinderi şi întreprinderi nou înfiinţate.

PROGRAMUL CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE PRIN CREDIT IPOTECAR
Obiectivul programului
Programul vizează dezvoltarea sectorului imobiliar. Creditul ipotecar este acordat de
instituţii financiare agreate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi este garantat prin
ipoteci pe teren, construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii ipotecii, în limita unei
valori stabilite şi pe măsura utilizării creditului.
Buget total program
Programul este finanţat din surse private reprezentate de creditele ipotecare contractate
de beneficiari.
Eligibilitate
Aceste locuinţe pot fi accesate de persoanele înscrise în baza de date a ANL, care obţin
credit ipotecar. Cuantumul creditului acordat este condiţionat de posibilităţile de
rambursare ale beneficiarului. Acordarea creditelor ipotecare pentru construcţia de
locuinţe este condiţionată de posibilitatea beneficiarului de a acoperi în avans, din surse
proprii, diferenţa dintre costul integral al locuinţei şi cuantumul creditului care se poate
acorda. Pentru construcţia de locuinţe, suma creditului va fi pusă la dispoziţia
beneficiarului de credit în mod eşalonat, plata făcându-se direct către constructor.
Împrumutatul are obligaţia să încheie un contract de asigurare privind bunurile ipotecare,
valabil pe toată durata creditului ipotecar. După adjudecarea licitaţiilor de achiziţie a
proiectării şi a execuţiei lucrărilor, odată cu încheierea contractului între ANL şi
antreprenorul general, beneficiarii de credit pentru construcţia de locuinţe prin ANL sunt
solicitaţi să se prezinte pentru încheierea şi semnarea:
• contractului de mandatare a ANL pentru a-i reprezenta în derularea contractelor de
construire a locuinţei;
• contractului de construire a locuinţei;
• contractelor de creditare şi ipotecă, contracte
Construirea locuinţelor, recepţionarea şi predarea acestora către beneficiari este urmărită
şi realizată de ANL, împreună cu beneficiarii locuinţelor, conform clauzelor şi
împuternicirilor înscrise în contractul de mandat.
Obiectivul programului

Programul de construire a locuinţelor sociale reglementat de Legea 114/1996 se
adresează unor categorii de persoane cărora nivelul de resurse şi/sau de existenţă nu le
permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile
pieţei.
Buget total program
Fondurile sunt aprobate în fiecare an prin Legea bugetului de stat în funcţie de solicitările
fundamentate de consiliile locale. Fondurile aprobate de la bugetul de stat se alocă prin
transferuri, în completarea fondurilor de la bugetele locale.
Durata şi etapele de derulare
Programul este permanent.
Etapele de derulare a programului sunt:
• stabilirea, de către consiliile locale a locuinţelor sociale necesare a se construi pe baza
cererilor de locuinţe inventariate la nivel local;
• transmiterea de către consiliile locale, prin consiliile judeţene, a Listelor cuprinzând
locuinţele sociale propuse la finanţare, precum şi a documentelor din care să rezulte
stadiul promovării investiţiilor de locuinţe sociale produse (studiu de fezabilitate şi
hotărârea consiliului local de aprobare a studiului, contract de execuţie etc.);
• inventarierea, de către MLDPL, a Listelor cuprinzând locuinţele sociale propuse la
finanţare transmise de către autorităţile publice locale;
• elaborarea propunerilor pentru programul anual în baza inventarierii şi a prioritizării
investiţiilor şi aprobarea programului anual;
• elaborarea şi aprobarea listelor de finanţare pe judeţe, localităţi şi obiective de
investiţii;
• transmiterea listelor de finanţare consiliilor judeţene; fondurile aprobate de la bugetul
de stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate;
• centralizarea lunară a solicitărilor consiliilor judeţene privind producţia realizată şi
nedecontată la finele fiecărei luni precum şi a producţiei preliminate pentru luna în
curs;
• repartizarea lunară pe judeţe a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza
solicitărilor consiliilor judeţene, şi elaborarea Notei de fundamentare pentru
deschiderile de credite bugetare;
• aprobarea lunară a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
• virarea lunară a sumelor în bugetele judeţelor;
• repartizarea lunară a sumelor şi virarea acestora în bugetele unităţilor administrativteritoriale, urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele trimestriale şi anuale aprobate;
• monitorizarea programului şi urmărirea respectării termenelor de punere în funcţiune a
obiectivelor conform programului anual aprobat.

Eligibilitate
Au acces la o locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit
net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe
membru de familie sau, după caz, pe persoană, stabilit conform art. 8, alin. 2 din Legea
locuinţei nr. 114/1996. Limitele de venit mediu lunar pe membru de familie se stabilesc
anual, prin hotărâri ale Guvernului.

PROGRAMUL DE CONSTRUCŢII LOCUINŢE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII
Obiectivul programului
Programul are ca obiectiv construirea de locuinţe cu chirie pentru tinerii cărora sursele
de venit nu le permit achiziţionarea sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei,
precum şi asigurarea stabilităţii tinerilor specialişti, prin crearea unor condiţii de locuit
convenabile.
Buget total program
Fondurile necesare pentru construcţia acestor locuinţe sunt alocate anual prin Legea
bugetului de stat şi sunt completate cu credite externe.
Din bugetele locale sunt finanţate studiile de pre-fezabilitate şi de fezabilitate, care
fundamentează necesitatea, caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai
investiţiilor, precum şi lucrările tehnico-edilitare şi sistematizarea verticală.
Unităţile se finanţează din sursele agenţilor economici care exploatează reţelele de
utilităţi.
Durata şi etapele de derulare
• Acest program are un caracter permanent, astfel că MDLPL şi consiliile locale
analizează şi stabilesc, în funcţie de solicitările de locuinţe şi terenurile de construcţie
disponibile, necesitatea şi oportunitatea construirii de locuinţe şi elaborează împreună
programe anuale.
• Construcţiile de locuinţe se realizează pe terenuri aflate în patrimoniul public al
unităţilor administrativ-teritoriale, transmise ANL spre folosinţă gratuită pe durata
execuţiei construcţiei.
• După finalizarea construcţiilor, acestea împreună cu terenurile, trec în proprietatea
publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale.
Eligibilitate
Beneficiarii sunt tinerii în vârstă de până la 35 de ani la data repartiţiei, conform
prevederilor legale în vigoare. Repartizarea locuinţelor se face după criterii stabilite şi
adoptate de autorităţile publice locale, cu avizul MDLPL, pe baza unor criterii-cadru
aprobate prin lege.
PROGRAMUL BAZINE DE ÎNOT
- derulat conform OMTCT nr. 674/2007 privind aprobarea Programului bazine de înot şi a
HG nr. 414/2007 privind aprobarea normelor metodologice de derulare a programului
Obiectivul programului
Programul urmăreşte punerea în funcţiune a 70 de bazine de înot, adaptate cerinţelor
mediului urban: bazine olimpice, bazine de polo şi bazine didactic-şcolare. Astfel, se va
asigura desfăşurarea optimă a activităţilor sportive, a pregătirii echipelor de performanţă,
a echipelor reprezentative şi, totodată, se va pune accent pe dezvoltarea armonioasă a
tinerilor, prin practicarea acestui sport.
Buget total program:
613.403.000 RON

Durata şi etapele de derulare
Programul se derulează în perioada 2007-2009
În anul 2007, se preconizează realizarea proiectelor pentru cele 3 tipuri de bazine, în anul
2008 se preconizează începerea execuţiei pentru 35 de bazine de înot, iar în anul 2009 se
preconizează începerea execuţiei pentru alte 35 de bazine de înot.
Eligibilitate
De acest program vor beneficiar autorităţile publice locale şi populaţia care practică acest
sport din localităţile unde urmează să fie realizate bazinele de înot.

PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA DE
SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE
DE DREPT PUBLIC
- în localităţile unde nu există astfel de instituţii, în mediul rural şi mic urban.
Obiectivul programului
Programul urmăreşte punerea în funcţiune a unor aşezăminte culturale ce vor asigura
desfăşurarea optimă a activităţilor culturale din mediul rural şi mic urban prin organizarea
unui nucleu de coeziune socială şi de interes informativ, punându-se accent pe
dezvoltarea armonioasă a tinerilor, prin atragerea lor în activităţi specifice (cluburi de şah,
sală de lectură, bibliotecă, internet etc.).
În perioada 2008-2010 se preconizează realizarea a cca. 350 de aşezăminte culturale.

Buget total program
Fondurile sunt alocate anual, din Fondul Naţional de Dezvoltare.
Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2007 şi are caracter permanent.
Programul se derulează prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA, iar
până la sfârşitul anului 2007, se preconizează organizarea concursului de soluţii, pentru
selecţia proiectelor pentru cele 3 tipuri de cămine culturale:
• pentru localităţile cu o populaţie de până la 3000 de locuitori se vor construi cămine
culturale TIP 1 cu o suprafaţă construită de 550 mp;
• pentru localităţile cu o populaţie cuprinsă între 3000-5000 de locuitori se vor construi
cămine culturale TIP 2 cu o suprafaţă construită de 750 mp;
• pentru localităţile din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5000 de locuitori se vor
construi cămine culturale TIP 3 cu o suprafaţă construită de 1300 mp.

PROGRAME DE REABILITARE TERMICĂ
PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE – CONDOMINII
- conform OUG nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Obiectivul programului
Acest program urmăreşte reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 19501990, indiferent de sistemul de încălzire, pentru creşterea performanţei energetice a
clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru părţi importante din populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor şi al
localităţilor.
Surse de finanţare ale programului
Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 187/2005, aprobată prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune
la dispoziţie, prin Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, resurse
financiare importante pentru investiţii. Auditul energetic şi proiectarea lucrărilor de
reabilitare sunt finanţate din alocaţii de la bugetul de stat. Fondurile necesare pentru
finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor
de locuit nominalizate în programele anuale se asigură astfel: 34% alocaţii de la bugetul
de stat, 33% alocaţii de la bugetele locale şi 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de
proprietari.
Buget total program
Fondurile sunt alocate anual, prin Legea bugetului de stat.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2005 şi are caracter multianual
Etape de intervenţie:
• auditul energetic al clădirilor;
• proiectare etapa I – elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurilor specificate în
auditul energetic;
• proiectare etapa a II-a – elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
• obţinerea autorizaţiei de construire;
• executarea şi recepţia lucrărilor de reabilitare termică.
Condiţiile de eligibilitate
luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele:
• existenţa hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de locuinţecondominii în programele anuale;
• existenţa convenţiei încheiate de autoritatea administraţiei publice locale cu asociaţia
de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă;
• alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei OUG 174/2002.

Documente necesare
Asociaţiile de proprietari transmit coordonatorilor locali (primarii municipiilor, oraşelor şi
comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti) solicitarea de includere
în program, conform anexei nr. 2a din HG 1735/2006, însoţită de:
• fişa de identificare a clădirii, conform anexei nr. 2b din HG 1735/2006;
• hotărârea adoptată în adunarea generală, cu acordul majorităţii proprietarilor, privind
reabilitarea termică a clădirii în condiţiile de finanţare prevăzute de ordonanţa de
urgenţă şi dovada constituirii fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari.

PROGRAMUL „O ROMÂNIE FRUMOASĂ”
- în conformitate cu HG 897/2007, pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere şi a
Acordului de co-finanţare privind implementarea proiectului, semnat între MDLPL şi
PNUD, pe 16 mai 2007, la Bucureşti
Obiectivele programului
Proiectul „O Românie Frumoasă” este compus dintr-o serie de subproiecte de reabilitare,
consolidare, restaurare şi revitalizare urbană. Implementarea acestora va conduce la
dezvoltarea economică şi socială a unor sectoare ce vor contribui la consolidarea poziţiei
României în Uniunea Europeană (dezvoltarea urbană durabilă, conservarea şi dezvoltarea
culturii, crearea de locuri de muncă pentru grupurile sociale defavorizate prin pregătire
tehnică şi profesională).
Buget total program
• buget 2007 600.00 RON
• buget 2008 - 1.020.000 RON

Perioada şi etapele de derulare
Programul „O Românie Frumoasă” se derulează în perioada 2007-2008.
Eligibilitate
Deoarece conservarea zonelor istorice urbane este o prioritate naţională, MDLPLşi PNUD
colaborează la implementarea componentei urbane a programului „O Românie
Frumoasă” în zece oraşe (Alba Iulia, Baia Mare, Bistriţa, Brăila, Craiova, Miercurea-Ciuc,
Sibiu, Sighişoara, Sulina şi Târgovişte).

