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Scurtă descrtere a procesulut de pregăttre șt 
exercttare a Președtnțtet Romântet la Constltul UE 

� La 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase 
luni, responsauilitatea Președinției uneia dintre cele mai importante instituții – Consiliul Uniunii Europene. 
Pregătirea și derularea acestui mandat reprezintă o prioritate națională

� Deținerea Președinției va fi o premieră pentru țara noastră și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a 
îndeplini o sarcină atât de importantă printr-o uună planificare și coordonare la nivel național precum și un 
dialog susținut cu instituțiile Uniunii Europene și statele memure.

� În exercitarea mandatului său, Președinția exercitată de România treuuie să acționeze ca un mediator impartial, 
fiind responsauilă de avansarea negocierilor Consiliului privind legislația Uniunii, de asigurarea continuității 
agendei europene și de uună cooperare dintre statele memure si instituțiile europene.

� În calitatea sa de Președinte al Consiliului Uniunii Europene, România va avea posiuilitatea de a-și imprima 
viziunea națională asupra dezuaterilor strategice privind viitorul proiectului european, de a contriuui în mod 
direct la procesul de consolidare a acestuia si de a promova pe agenda europeană unele dosare pe care țara 
noastră le consideră importante.



Dtnamtca procesulut de pregăttre

�

�

�

�



Dtnamtca procesulut de pregăttre

� Am lansat un proces cât mai larg de consultare cu privire la posiuile priorități ale mandatului României la 
Președinția Consiliului UE (ministere, alte instituții, societatea civilă, europarlamentari, CESE, COR).

Principale teme de reflecție:
� Promovarea politicilor tradiționale ale UE (cu accent pe coeziune și agricultură) precum și a celor inovative 

(cercetare, Piața Unică Digitală); 
� Agenda digitală, securitatea ciuernetică;
� Dezvoltarea pe direcția Nord-Sud a unor noi coridoare de infrastructură; 
� Diversificarea surselor de energie și coridoarelor de transport. 
� Promovarea Politicii Europene de Vecinătate, a Parteneriatului Estic și a procesului de extindere a Uniunii 

Europene. 
� Dezvoltarea securității și creștere prosperității în regiunea Mării Negre; 



Perspecttvele procesulut de pregăttre
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Oportunități de finanțare 
pentru localitățile din

județele riverane Dunării

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE

Călărași

21 septembrie 2011



Liniile de finanțare disponiuile pentru județele riverane Dunării 

� Axele de finanțare disponiuile pentru depunerea de proiecte sunt:

� Fonduri aferente apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între 
oameni"

� Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

� Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Apel 
dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării (SUERD)

� Prioritatea de Investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și 
culturale specifice



Aspecte generale

� Ghidurile solicitantului pentru cele 4 axe de finanțare sunt puulice și pot fi descărcate de la adresa weu 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

� Fondurile se oferă în ordinea dosarelor depuse

� Perioada de depunere a proiectelor: 28 august – 28 decembrie 2017, excepție axa 7.1 unde s-a stauilit 11 
septembrie 2017 – 11 ianuarie 2018.

� Perioada de implementare nu depășește 31 decemurie 2023

� Toate proiectele se depun on-line prin intermediul platformei MySMIS, unde vor selecta Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru - ADR Centru  (autoritatea desemnată de AMPOR pentru evaluarea și selecția proiectelor)



Județele eligiuile pentru depunerea de proiecte

Caraș-Severin

M
eDedinți

Dolj
Olt

Teleorman Giurgiu

Călărași

Ialomița
Constanța

Tulcea 
(fără Delta Dunării)

Brăila

Galați



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

� Beneficiarii treuuie să ofere o cofinanțare de minim 2% din valoarea proiectului

� Administrațiile puulice centrale treuuie să ofere o cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului
 

� Pot depune proiecte unitățile administrativ-teritoriale (primării din rural și uruan), autorități ale administrației puulice 
centrale, ONG-uri, sau instituții de cult
 

� UAT-urile sau Autoritățile administrației puulice centrale pot încheia parteneriate în care să aiuă statut de coordonator

� Se finanțează proiecte ce conțin atât ouiective din mediul rural cât și din mediul uruan, care se regăsesc în lista 
națională a monumentelor istorice (http://patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice), 
punând accentul pe:
� Restaurare

� Protecție
� Conservare

� Valorificare durabilă

� Valoare minimă proiect 100.000 euro, valoare maximă proiect 5 milioane euro sau 10 milioane euro dacă ouiectivul 
avut în vedere face parte din patrimoniul UNESCO.



� Vor avea prioritate la finanțare acele ouiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a 
căror restaurare va contriuui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate. 
 

� Proiectul este eligiuil dacă se încadrează în cel puțin una din cele 11 Arii Prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării. Proiectul treuuie să menționeze în cererea de finanțare aria/ariile  prioritare în care se încadrează. Lista 
completă a celor 11 Arii Prioritare aici: http://www.danuue-region.eu/auout/priorities 
 

� Proiectul va fi evaluat prin prisma realizării obiectivelor SUERD pentru Aria prioritară 3

� Pot fi avantajate proiectele care au ca finalitate:
� Restaurarea ouiectivului de patrimoniu cultural
� Creșterea numărului preconizat de vizite la ouiectivul de patrimoniu cultural și la atracțiile care ueneficiază de 

sprijin

-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural



Prioritatea de Investiții 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Nr. 
Crt

Județ
Monumente 

istorice

1
Caraș-
Severin

832

2 Mehedinți 570

3 Dolj 700

4 Olt 758

5 Teleorman 393

6 Giurgiu 540

7 Călărași 285

8 Ialomița 227

9 Constanța 694

10 Brăila 172

11 Galați 263

12 Tulcea 574

Total 
monumente

6008

Lista detaliată a monumentelor istorice înscrise poate fi găsită la adresa 
http://patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 5.2
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării  aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

� Beneficiarii treuuie să ofere o cofinanțare de minim 2% din valoarea proiectului

� Valoare minimă proiect 100.000 euro, valoare maximă proiect 5 milioane euro

� Pot depune proiecte orașele și municipiile – altele decât reședința de județ

� Se dorește reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe auandonate și neutilizate din interiorul 
orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liuer pentru comunitate.

� Se evaluează luând în considerare mărimea teritoriului/populației afectat(e)

� Se primește punctaj suplimentar pentru:
� Proiecte care au fost deja incluse în strategii de dezvoltare locală
� Proiectele solicitanţilor ce fac parte dintr-un parteneriat sau reţea de schimu de uune practici a oraşelor din 

Regiunea Dunării
� proiectele ce preiau un model de regenerare uruană /promovează soluţii ce ar putea fi preluate de alte oraşe din 

Regiunea Dunării.

� Se pune accent pe suprafața spațiilor verzi nou create (mp) și străzi uruane modernizate prin proiect (mp și ml) 



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 5.2
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării  aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Distriuuția terenurilor industriale la nivelul județului Călărași



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 6.1
Stimularea mouilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.

OBIECTIV PRINCIPAL – Modernizarea Drumurilor Județene

�Solicitanții treuuie să ofere o cofinanțare de minim 2% din valoarea proiectului

�Valoare minimă proiect 1 milion euro, valoare maximă proiect 30 milioane euro sau 40 milioane euro în caz de 
parteneriat între județe

Pot depune proiecte doar cele 12 județe riverane Dunării și se pot face parteneriate de tipul județ(e) - municipiu(i)/ 
oraș(e)/ comună(e) SAU județ-județ (două sau mai multe).

 
�Se sprijină:

� modernizarea și reabilitarea pentru îmuunătățirea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul 
puulic) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta 
(drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T

� construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, pentru a contriuui la depășirea dificultăților 
și ulocajelor,  inclusiv în materie de mediu și economie, în special în secțiunile transfrontaliere.

� construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - 
inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.

� construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a 
drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 6.1
Stimularea mouilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.

� Indicatorii proiectului:
� Lungime drumuri județene reconstruite / modernizate conectate la TEN-T – km;
� Lungime drumuri județene nou construite, conectate la TEN-T- km;
� Populația deservită de o infrastructură secundară reauilitată (drumul județean construit/modernizat/reauilitat) 

care asigură accesul la coridoarele TEN-T – persoane.

� Nu sunt eligibile proiectele situate în teritoriul ITI Delta Dunării



Infrastructura TEN-T la nivelul județelor riverane Dunării



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 7.1
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, 

precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

� Beneficiarii treuuie să ofere o cofinanțare de minim 2% din valoarea proiectului

� Valoare minimă proiect 100.000 euro, valoare maximă proiect 5 milioane euro

� Pot depune proiecte unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei puulice locale nr. 215/2001 și 
se pot constitui parteneriate între acestea

� Principalul ouiectiv – creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

� Se sprijină:

� Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice ualneare, climatice sau ualneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 
109/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

� Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate puulică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate puulică;
� Dezvoltarea de infrastructuri puulice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
� Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
� Activități de marketing și promovare turistică ale ouiectivului finanțat.



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 7.1
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, 

precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Actigități orientatige în stațiuni turistice:

� crearea/reauilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru uicicliști, reauilitarea trotuarelor;
� crearea/reauilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul 

alei, foișoare, pergole, grilaje etc.); plantarea/gazonarea suprafețelor, (inclusiv plantare aruori), realizarea sistemelor de 
irigaţii pentru spaţiile verzi;

� amenajarea ouiectivelor turistice naturale de utilitate puulică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 
de utilitate puulică, construirea/modernizarea căilor de acces la principalele ouiective turistice naturale;

� construirea / modernizarea locurilor de recreere şi popas, punctelor (foişoarelor) de ouservare / filmare / fotografiere, 
posturilor salvamont/salvamar;

� dotare mouilier uruan (uănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare uiciclete, împrejmuire etc);
� marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
� crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii, amfiteatre in aer liuer, scene, etc.);
� instalare Wi-Fi în spațiile puulice;
� construirea de piste pentru cicloturism.



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 7.1
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, 

precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Actigități orientatige în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice:

�reauilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului

�dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau 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/reauilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale

�dezvoltarea iluminatului puulic



-Aspecte particulare-

Prioritatea de Investiții 7.1
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, 

precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

� Indicatori ai proiectului: 

� lungimna/suprafaţa infrastructurii rutinrn şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp),

� lungimn/suprafaţa pistă dn biciclntn construitn (km şi mp),

� lungimn sistnm dn iluminat public (m.l.)

� lungimn/suprafaţa trotuarn/alni/trasnn pintonaln modnrnizatn/rnalizatn (km şi mp),

� obinctivn turisticn naturaln amnnajatn în scop turistic prncum şi crnarna infrastructurilor connxn dn utilitatn publică (mp), 

� suprafaţă trasnn turisticn/tnmaticn, locuri dn rncrnarn şi popas amnnajatn, punctn (foişoarn) dn obsnrvarn/ filmarn/ 
fotografinrn (mp),

� suprafaţă dn spaţiu vnrdn amnnajată (mp)

� suprafaţa rnţnlnlor dn captarn şi/sau transport a izvoarnlor minnraln şi salinn cu potnnţial tnrapnutic (mp/m.l.)

� suprafaţa trasnnlor marcatn pnntru cură pn tnrnn, a facilităţilor dn utilizarn a izvoarnlor minnraln (mp)

� suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp)

� suprafaţa infrastructurilor pnntru rncrnnrn/agrnmnnt crnatn, amnnajatn, rnabilitatn (mp).



Întrebări ?


