
	
	
	
	
	

Posibile priorități de finanțare în 
domeniul turismului 
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Obiectiv Tematic 3: Îmbunătățirea competitivităţii IMM-urilor 

Priorităţi de investiții FEDR	  

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoarele de afaceri;	  

(b) dezvoltarea şi implementarea de noi modele de afaceri 
pentru IMM-uri, în special pentru a favoriza internaționalizarea	  



Obiectiv Tematic 6: Protecția mediului şi promovarea utilizării 
eficiente a resurselor  

Priorităţi de investiţii FEDR	  

… (d) Protejarea şi refacerea biodiversităţii, protejarea 
şi refacerea solului, promovarea de servicii de eco-
sistemice, inclusiv NATURA 2000 şi 	  
infrastructuri ecologice 
(e) măsuri pentru îmbunătăţirea mediului urban, 
regenerarea siturilor industriale şi reducerea poluării 
aerului  
 
? Patrimoniu cultural? – ITI, PIDU?                 	  
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Grupul  de  lucru  Infrastructură  regională  şi  locală	

Infrastructura de sănătate şi situaţii de 
urgenţă 

                      
PRIORITĂŢI 

Reabilitarea infrastructurii de sănătate
(clădiri spitale,ambulatorii) 
 

-modernizarea centrelor preventorii 
-modernizarea utilităţilor 
-echipamente medicale pentru spitale şi 

ambulatorii 



	
POSIBILE PRIORITĂŢI DE FINANŢARE PRIN POR (-URI) ÎN CADRUL 

OBIECTIVULUI TEMATIC  
(7) PROMOVAREA UNOR SISTEME DE TRANSPORT DURABILE ŞI ELIMINAREA 

BLOCAJELOR DIN CADRUL INFRASTRUCTURILOR REŢELELOR MAJORE 
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Posibilele priorităţi de finanţare se raportează la următorul 
obiectiv specific  

  

•  Consolidarea conectivităţii şi mobilităţii regionale 

               Asigurarea conectivităţii reţelelor de drumuri 
regionale la reţeaua TEN-T şi dezvoltarea altor moduri 
de transport, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii 
teritoriilor în cauză.  



continuare  
•  Modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură 

conectivitatea cu reţelele majore 
•  ·               Dezvoltarea infrastructurii rutiere secundare, creşterea vitezei de 

deplasare, a portanţei şi siguranţei rutiere. 

•  Întrebare fundamentală : 
–  Se vor finanţa doar acele drumuri judeţene care se conectează cu 

autostrăzi deja existente sau în execuţie ? 

–  Dacă există spaţiu de negociere, se poate interpreta în sens mai larg 
conectivitatea cu reţelele majore, respectiv finanţarea acelor drumuri 
judeţene care asigură legătura cu alte reţele principale sau globale de 
transport, rutier, feroviar, naval……….. 

 
Finanţarea străzilor urbane şi a by-pass-urilor aflate în administrarea 

municipalităţilor vor putea fi realizate în cadrul unor investiţii 
integrate urbane. 
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Posibile priorități de dezvoltare pentru 
domeniul educație 

•  Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii 
educaţionale (pre-universitare şi universitare)  

•  Dezvoltarea/ modernizarea Centrelor de 
Formare Profesională Continuă 

•  Dotarea cu echipamente educaționale 



 
 

“INFRASTRUCTURA DE  
SERVICII SOCIALE"  

 
 



 
ANALIZA DOMENIULUI –POSIBILE PRIORITĂŢI DE 

FINANŢATE 

 
§  Prioritatea 1: Continuarea investiţiilor în infrastructura de servicii 

sociale, cu deosebire a aceleia care respectă standardele actuale în 
domeniu, este adaptată la nevoile beneficiarilor şi este orientată 
spre oferirea de servicii integrate  

 
§  Rezultat: Creşterea accesibilităţii serviciilor sociale. 
 

 



ANALIZA DOMENIULUI –POSIBILE PRIORITĂŢI DE 
FINANŢARE (II) 

•  Prioritatea 2 : Finanţarea investiţiilor specifice în infrastructura 
pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de 
proximitate 

•  Rezultat:  creşterea numărului de beneficiari dez-instituţionalizaţi 
(mai ales în ceea ce priveşte copiii, persoanele vârstnice) 



ANALIZA DOMENIULUI –POSIBILE PRIORITĂŢI DE 
FINANŢARE (III) 

•  Prioritatea 3 : Finanţarea, cu intensitate sporită, a activităţilor de 
prevenţie (consiliere, mediere etc.) 

•  Rezultat: creşterea numărului de beneficiari (ex. copii) , în cazul 
cărora s-a prevenit  existenţa unor situaţii de abuz sau neglijenţă în 
familie şi/sau separarea de familie. 



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Și ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Autoritatea de Management pentru POR 

Grupul de Lucru Infrastructura Regională 
Tel: 0372 111 590, Fax: 0372 111 636 

email: luiza.radu@mdrt.ro 
sava.chiser@mdrt.ro 

  ionut.sandu@mdrt.ro  
www.inforegio.ro 

 


