Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
- rezumat -

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul din cele
şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi
adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Programul Operaţional Regional va opera în toate cele opt Regiuni de
Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.
Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au
fost alocate aproximativ 4,568 miliarde Euro. Din aceasta, 3,726 miliarde Euro (84%)
reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
adică 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru
finanţarea Obiectivului Convergenţă în România.

Restul de fonduri provin din

fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private. Contribuţia financiară a UE poate
ajunge până la 85% din totalul fondurilor destinate finanţării Programului
Operaţional Regional (fonduri UE, fonduri publice, surse private).
Alocare financiară totală pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de
458,77 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor
alocate finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi
indicativ, întrucât fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de
capacitatea de absorbţie.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a fost
desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 20072013 (AM POR), potrivit deciziei Guvernului Nr. 497/2004, având responsabilitatea
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui
program.
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Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri), precum şi Direcţia
Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale au fost desemnate organisme intermediare pentru
implementarea POR.
Obiectivul global al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice,
sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a
face din regiunile României, în special din cele rămase în urmă, locuri mai atractive
pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
Pentru atingerea obiectivului global al POR, acesta se articulează pe mai multe
obiective specifice, şi anume:
•

Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor.

•

Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor
urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare.

•

Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.

•

Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.

•

Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Pentru realizarea obiectivului global al POR au fost identificate 6 axe

prioritare ce au ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării printr-o
abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura
locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării
resurselor locale şi anume:

•

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli
urbani de creştere - 30% (1,117 mld EURO fonduri comunitare)

•

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de
transport - 20.35% (758,3 mil EURO fonduri comunitare)

•

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 15% (558,9 mil
EURO fonduri comunitare)
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•

Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 17% (633,42 mil EURO fonduri comunitare)

•

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 15% (558,9 mil EURO fonduri comunitare)

•

Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică -2.65% (98,62 mil EURO fonduri
comunitare)

Implementarea POR va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea
disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor din interiorul regiunilor, între
mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul
oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună
utilizare a sinergiilor regionale.

I. Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere
( 30% din Fondurile Structurale alocate pentru POR în România)

Obiectivul principal al acestei axe este de a contribui la creşterea calităţii
vieţii, prin crearea de noi locuri de muncă, reabilitarea infrastructurii urbane şi
dezvoltarea structurilor de afaceri.
Pentru a stabili o dezvoltare cât mai echilibrată a ţării şi pentru a evita apariţa
disparităţilor dintre regiuni, investiţiile vor fi amplasate in oraşele care se comportă
ca potenţiali poli de crestere, pentru regiunea în care se află, în scopul antrenării unei
dezvoltări regionale, cu un grad mai mic de dezvoltare.

I.1. Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de
dezvoltare urbană

În cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare
urbană ale unor areale clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor de rang 0 şi 1,
numite ”zone de acţiune urbană”, precum şi planuri şi proiecte integrate de
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dezvoltare urbană ale oraşelor de rangul 2 şi 3, în valoare totala de aproximativ
1,117 miliarde Euro, din Fonduri Comunitare, pentru toata ţara.

Un plan integrat de dezvoltare urbană poate fi finanţat total sau parţial din
POR şi se implementează prin proiecte individuale.

Proiectele individuale implementate prin POR trebuie să se încadreze în cel
puţin două din următoarele trei categorii de proiecte :
1. reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban.
2. dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.
3. reabilitarea infrastructurii sociale (inclusiv a locuinţelor sociale) şi
îmbunătăţirea serviciilor sociale.

Structura Planului Integrat de dezvoltare al unei/unor zone de acţiune
urbană al unui oraş - pol de creştere naţional:

1. Caracterizarea situaţiei curente a oraşului
- încadrare în regiune, în sistemul urban naţional şi regional
- caracteristici demografice, economice, sociale
- potenţial de dezvoltare
2. Strategia dezvoltării oraşului
- obiective strategice şi priorităţi de dezvoltare
- identificarea programelor şi identificarea zonei de acţiune urbană

3. Planul integrat de dezvoltare al zonei/zonelor de acţiune urbană
3.1. Caracterizarea zonei/zonelor de acţiune urbană
3.2. Diagnosticul zonei /zonelor de acţiune urbană
3.3. Strategia dezvoltării zonei /zonelor de acţiune urbană
- viziunea strategică, priorităţi de dezvoltare şi proiecte identificate
3.4. Program de acţiune
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3.5. Finanţarea planului integrat de dezvoltare a zonei /zonelor de acţiune urbană
- Surse de finanţare şi planificarea investiţiilor
3.6.Managementul implementării planului integrat
- Descrierea structurii care asigură managementul
- Descrierea relaţiilor interinstituţionale
- Monitorizarea implementării
4. Consultarea publică în procesul elaborării planului - descrierea parteneriatelor

Structura Planului integrat de dezvoltare a unui oraş – pol de creştere
regional/local :

1. Caracterizarea generală a oraşului
- caracteristici demografice, economice, sociale
- nevoi de dezvoltare identificate
2. Strategia dezvoltării oraşului
- obiective şi priorităţi de dezvoltare
3. Planificarea implementării proiectelor integrate
- necesarul de finanţare;
- planul de investiţii publice şi rezultatele aşteptate;
4. Managementul implementării proiectelor integrate
- Descrierea structurii care asigură managementul implementării proiectelor şi
a descrierea relaţiilor interinstituţionale.
5. Informarea publicului în procesul elaborării planului

Activităţi eligibile orientative:
•

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban:
 Dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice
urbane
 Crearea şi reabilitarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti,
trotuare, pieţe, zone pietonale, poduri, pasaje, pasarele, etc;
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 Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate în stare de
degradare;
 Construirea şi modernizarea staţiilor de autobuze, tramvaie şi
troleibuze;
 Construirea de terminale intermodale;
 Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi
troleibuz;
 Achiziţionarea de mijloace de transport public ecologice
 Reabilitarea şi restaurarea clădirilor şi monumentelor de patrimoniu
cultural naţional şi patrimoniu cultural local din mediul urban
•

Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri:
 Construcţia şi/sau reabilitarea/amenajarea spaţiilor sau clădirilor
existente prin crearea infrastructurii pentru activităţi economice;

•

Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi
îmbunătăţirea serviciilor sociale:
 Construcţia/reabilitarea

şi

modernizarea

clădirilor

destinate

infrastructurii sociale, precum şi dotarea acestora cu echipamente
specifice;
 Renovarea clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale multifamiliale;
 Renovarea părţilor comune ale clădirilor rezidenţiale colective;
 Renovarea şi schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de
autorităţile publice;
 Achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere, etc).

Mărimea alocării financiare pentru un plan integrat de dezvoltare urbană este
de minim 10 milioane Euro, fără a se impune o valoare maximă.

Alocarea financiară pentru proiectele individuale:
-

valoarea totală a programului interat: 500.000 – 45.000.000 Euro
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-

valoarea minimă a programului integrat: 10.000.000 Euro (poli naţionali)
şi 5.000.000 Euro (poli regionali/locali)

Beneficiari eligibili : Autorităţi ale administraţiei publice locale din mediul
urban, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, Parteneriate între autorităţi ale
administraţiei publice locale.
Perioada indicativă de depunere a proiectelor:
2008 - 2013

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 143,85 milioane EURO.

II. Axa 2 – Dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale
de transport
(20.35 % din Fondurile Structurale alocate pentru POR în România)

Obiectivul acestei axe este de a contribui la dezvoltarea economică a
regiunilor şi a mobilităţii populaţiei, prin investiţiile în infrastructura de transport,
cât şi la realizarea obiectivelor identificate în Strategia Naţională de Dezvoltare
Regională din Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi este în concordanţă cu
Orientările Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune care prevăd necesitatea
îmbunătăţirii accesibilităţii şi atractivităţii regiunilor.

II.1. Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /
reabilitarea şoselelor de centură
În cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate lucrările de infrastructură ce
privesc în mod direct străzile din mediul urban, de categoria 1,2,3, inclusive şoselele
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de centură, în valoare totală de aproximativ 758,3 mil Euro, fonduri comunitare,
pentru toată ţara.

Operaţiuni:
•

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;

•

Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane

•

Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură (cu statut
de drum judeţean);

Activităţi eligibile orientative:
•

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene

•

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria
1, 2 şi 3);

•

Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură ;

•

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;

•

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele;

•

Eliberarea şi amenajarea terenului,

•

Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;

•

Amenajări pentru protecţia mediului;

•

Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul
drumului;

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
- costul total minim al unui proiect : 1.000.000 Euro
- costul total maxim al unui proiect : 40.000.000 Euro

Beneficiari eligibili : Autorităţi ale administraţiei publice locale; Asociaţii
pentru Dezvoltare Intercomunitară; Parteneriate între autorităţi ale administraţei
publice locale.
Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.
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Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 90,65 milioane EURO

III. Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
(15.00 % din Fondurile Structurale alocate pentru POR în România)

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a crea premisele unei accesări a
populaţiei la serviciile esenţiale, contribuind astfel la realizarea unui suport economic
şi social, prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, sociale şi a siguranţei în
situaţii de urgenţă.

III.1. Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea / modernizarea /
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
În cadrul acestui domeniu de intervenţie va fi finanţată implementarea
strategiei naţionale care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea
şi echiparea ambulatoriilor, precum şi prin reabilitarea şi prin sprijinirea dezvoltării
infrastructurii spitaliceşti.

Operaţiuni orientative:
•

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene.

•

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din
spitale şi de specialitate)

Activităţi eligibile:
 Reabilitare, modernizare clădiri;
 Reabilitarea, modernizarea utilităţilor generale şi specifice;
 Creare/midernizare facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi
fizice;
 Achiziţionare echipamente;
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Mărimea alocării financiare al unui proiect :
- costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro
- costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

Beneficiari eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale.

Perioada de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 17,95 milioane Euro.

III.2. Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea / echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie
îmbunătăţirea calităţii şi a capacităţii serviciilor sociale acordate prin sprijinirea
echilibrată a acestora pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al
cetăţenilor la astfel de servicii. În cadrul acestui domeniu de intervenţie va fi
finanţată dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale şi investiţiile în reabilitarea,
modernizarea şi dotarea clădirilor în care se desfăşoară acestea.

Operaţiuni:
•

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor în care
funcţionează centre sociale;

•

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează
centre rezidenţiale.

Activităţi eligibile orientative:
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•
•
•
•

Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale sau a
clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;
Reabilitarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor
sociale;
Crearea/modernizarea facilităţilor
de acces pentru persoane cu
dizabilităţi;
Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii
oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu
dizabilităţi.

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro

-

costul total maxim al unui proiect: 1.000.000 Euro

Beneficiari eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale în parteneriat,
conform legii, cu furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat,

acreditaţi;

sau furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Perioada de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 10,28 milioane Euro.

III.3. Domeniul major de intervenţie: Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă
Obiectivul specific al acestui domeniu este acela de a îmbunătăţii capacitatea
de răspuns în situaţii de urgenţă, la nivel regional, prin reducerea timpilor de
intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă. Se va finanţa îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 8 baze operaţionale
regionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi a bazelor operaţionale judeţene.
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Operaţiuni:
•

Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor operaţionale
regionale şi judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Activităţi eligibile orientative:
•

Achiziţionare vehicule şi alte echipamente specifice pentru bazele
operaţionale regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă.

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect: 3.000.000 Euro;

-

costul total maxim al unui proiect: 15.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili : Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 -2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 10,29 milioane Euro.

III.4. Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi
a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii de educaţie şi formare profesională iniţială, a centrelor de formare
profesională continuă şi a spaţiilor de rezidenţă din universităţi pentru asigurarea
calităţii şi creşterea participării în educaţie şi formare. În cadrul acestui domeniu de
intervenţie se va finanţa reabilitarea, modernizarea, dotarea infrastructurii şcolare
12

din învăţământul obligatoriu, a campusurilor pentru învăţământul profesional şi
tehnic (CIPT), a campusurilor universitare, precum şi a Instituţiilor de Formare
Profesională Continuă.

Operaţiuni:
Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii şcolare din

•

învăţământul obligatoriu şi a infrastructurii campusurilor universitare;
Reabilitarea

•

/

modernizarea

/

echiparea

campusurilor

pentru

învăţământul profesional şi tehnic (CIPT);
Reabilitarea / modernizarea / echiparea Centrelor de Formare

•

Profesională Continuă.

Activităţi eligibile orientative:
•

Consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate
tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, exceptând
Campusurile pentru Invăţământ Profesional şi Tehnic;

•

Construirea,

extinderea,

consolidarea,

reabilitarea,

modernizarea

clădirilor Campusurilor pentru Invăţământ Profesional şi Tehnic ;
•

Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea
profesională, echipamente IT;

•

Consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor
din campusurile universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de
cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice;

•

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor
de Formare Profesională Continuă;

•

Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru
persoanele cu dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură
educaţională.

Mărimea alocării financiare a unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect: 150.000 Euro
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-

costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili : Autorităţi ale administraţiei publice locale; Universităţi
de stat; Instituţii publice şi universităţi de stat furnizoare de servicii de formare
profesională continuă.

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 29,46 milioane Euro.

IV. Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local
( 17.00 % din Fondurile Structurale alocate pentru POR în România)
Numărul insuficient al structurilor de afaceri, dar mai ales slaba dotare a
acestora, mergând de la utilităţi şi lipsa spaţiilor pentru activităţi, până la tehnologii
de informare şi comunicare, sunt probleme majore cu care se confruntă cele mai
multe structuri de sprijinire a afacerilor.

Obiectivul acestei axe prioritare este de a sprijini dezvoltarea structurilor de
afaceri de importanţă regională/locală, de a reabilita siturile industriale şi a le
introduce în circuitul economic, în scopul dezvoltării economiei şi creării de noi
locuri de muncă.

POR vizează sprijinirea financiară a autorităţilor locale sau a întreprinzătorilor
particulari din localităţi cu potenţial de dezvoltare, inclusiv din zonele afectate de
restructurare industrială, să poată crea şi / sau dezvolta structuri operaţionale de
sprijinire a afacerilor, pentru atragerea de întreprinderi, îndeosebi IMM, care să
creeze locuri de muncă şi să utilizeze forţa de muncă disponibilă în zonă.
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IV.1. Domeniul major de intervenţie: Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
În cadrul acestui domeniu de intervenţie se va finanţa crearea şi/sau
extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor.

Operaţiuni:
•

Crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor regionale şi locale de sprijinire
a

afacerilor,

intervenţiile

având

ca scop

atragerea

investiţiilor,

revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale.

Activităţi eligibile orientative:
•

Construirea/ modernizarea / extinderea de clădiri şi anexe aferente,
exclusiv pentru activităţi de producţie şi servicii pentru firme;

•

Construirea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de
afaceri şi a drumurilor de acces;

•

Crearea/ modernizarea /extinderea utilităţilor de bază din interiorul
structurii de afaceri;

•

Conectarea la reţele broadband (Internet);

•

Cablarea clădirilor;

•

Dotarea

cu

echipamente

a

structurilor

de

afaceri

construite/

modernizate / extinse;
•

Activităţi de promovare a structurii de sprijinire a afacerii;

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

Costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro;

-

Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale; Societăţi
comerciale, inclusiv societăţi comerciale administrator.
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Perioada de implementare a unui proiect:

2007 – 2013. Acestea trebuie

implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 28,37 milioane Euro.

IV.2. Domeniul major de intervenţie: Reabilitarea siturilor industriale
poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
Obiectivul acestui domeniu de intervenţie este de a reintroduce siturile
industriale în circuitul economic, prin depoluare, curăţare şi reabilitare pentru a
putea fi transformate în structuri de sprijinire a afacerilor. POR încurajează
reabilitarea siturilor industriale în scopul prevenirii contaminării solurilor, precum şi
eliminarea impactului negativ asupra sănătăţii omeneşti, a florei şi a mediului.
Reabilitarea siturilor poluate va avea un impact ecologic pozitiv prin eliminarea
factorilor poluanţi, impact economic prin atragerea de noi investitori şi social, prin
crearea de noi locuri de muncă.

Operaţiuni:
•

Reintroducerea siturilor industriale în circuitul economic, prin depoluare,
curăţare şi reabilitare pentru a putea fi transformate în structuri de sprijinire
a afacerilor
Activităţi eligibile orientative:

•

Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea
si depozitarea substanţelor toxice şi periculoase şi îmbunătăţirea calităţii
terenurilor;

•

Demolarea clădirilor şi planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul
deşeurilor;

•

Construirea / modernizarea/ extinderea clădirilor şi anexelor aferente
pentru activităţi de producţie şi prestări servicii;
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•

Construirea/ /extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de
afaceri şi a drumurilor de acces;

•

Construirea / modernizarea / extinderea/ infrastructurii de utilităţi;

•

Conectarea la reţele broadband (Internet)

•

Cablarea clădirii

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro;

-

costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale.

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 24,34 milioane Euro.

IV.3. Domeniul major de intervenţie: Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor
Programul Operaţional Regional sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor
productive şi a celor prestatoare de servicii care folosesc potenţialul endogen al
regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Mai mult,
microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii şi inovaţii,
echipamente IT şi servicii, având un rol primordial în creşterea competitivităţii,
productivităţii şi a calităţii serviciilor.

Obiectiv: Sprijinirea microîntreprinderilor pentru creşterea competitivităţii şi
valorificarea resurselor şi a forţei de muncă locale.
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Operaţiuni:
•

Dezvoltarea microîntreprinderilor

Activităţi eligibile orientative:
•

Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi
de producţie, servicii, construcţii

•

Achiziţionare sisteme IT (hard şi soft);

•

Construcţia/extinderea/modernizarea

spaţiilor

de

producţie

a

microîntreprinderilor;

Mărimea alocării financiare al unui proiect :

•

-

costul total minim al unui proiect: 20.000 Euro;

-

costul total maxim al unui proiect: 500.000 Euro.

Beneficiari eligibili:
desfăşoară

activitatea

Microîntreprinderi localizate în mediul urban, care îşi
în

domeniul

producţiei

şi/sau

serviciilor

şi/sau

construcţiilor.

Nu sunt eligibile microîntreprinderile care au ca domeniu de activitate
următoarele coduri CAEN:

•

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;

•

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.

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 29,55 milioane Euro.
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V. Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
( 15.00 % din Fondurile Structurale alocate pentru POR în România)

Această axă prioritară vizează în principal valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea
creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri
de muncă.
Obiectivul acestei axe este utilizarea resurselor naturale cu potenţial turistic şi
îmbunătăţirea infrastructurii turistice în scopul creşterii atractivităţii zonei,
dezvoltării economiei şi creării de noi locuri de muncă.

V.1. Domeniul major de intervenţie: Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea
infrastructurilor conexe
Acest domeniu de intervenţie are ca obiective creşterea importanţei
turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în regiuni,
respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; extinderea
sezonului turistic; creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului
turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Operaţiuni:
 Restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor turistice care fac parte
din patrimoniul UNESCO precum şi modernizarea infrastructurii conexe;
 Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional1 cu
important potenţial turistic şi modernizarea infrastructurii conexe, în
vederea introducerii în circuitul turistic;

1

grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală, în conformitate cu lista întocmită de
Ministerul Culturii şi Cultelor

19

 Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul
urban2 cu important potenţial turistic, în vederea introducerii în circuitul
turistic.

Activităţi eligibile orientative:
•

Restaurarea,

consolidarea,

protecţia

şi

conservarea

clădirilor

de

patrimoniu;
•

Restaurarea, protecţia şi conservarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;

•

Refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către
obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;

•

Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a
iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ;

•

Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

•

Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului reabilitat;

•

Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea
condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

•

Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie
electrică, alimentare cu apă, canalizare)

•

Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil

•

Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea
obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

•

Construcţia utilităţilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame şi indicatoare);

•

Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la
obiectivele reabilitate;

•

Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul
turistic reabilitat, în limita a 1000 metri.

2

grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate cu lista
întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor
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Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect : 500.000 Euro;

-

costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili :
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;

•

instituţii de cult (organizate ca persoane juridice de utilitate publică);

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 24,34 milioane Euro.

V.2. Domeniul major de intervenţie: Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.
Acestui domeniu de intervenţie are ca obiective valorificarea resurselor
naturale în scop turistic; diversificarea serviciilor turistice; îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de cazare; crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul
creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului;

Operaţiuni:
•

Dezvoltarea turismului bazat pe resurse turistice naturale;

•

Valorificarea potenţialului oferit de turismul montan;

•

Dezvoltarea turismului balnear

•

Modernizarea /extinderea structurilor de cazare1 şi a utilităţilor conexe

1

Structurile de cazare eligibile pentru finanţare sunt: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice,
campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare / pontoane;
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•

Crearea/modernizarea /extinderea infrastructurii turistice de agrement şi
a utilităţilor conexe;

Activităţi eligibile orientative:

Infrastructura de turism de utilitate publică
•

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din
corpul drumului în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;

•

Construirea / modernizare

puncte (foişoare) de observare / filmare /

fotografiere;
•

Reabilitarea/modernizarea reţelei de utilităţi din corpul străzii;

•

Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice
naturale;

•

Construire /modernizare refugii montane;

•

Marcarea traseelor montane;

•

Amplasarea de panouri de orientare şi informarea turistică;

•

Amenajarea posturilor SALVAMONT;

•

Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a spaţiilor de recreere şi popas,
a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;

•

Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină;

•

Construire piste pentru cicloturism;

•

Construire căi de acces la obiectivul turistic natural modernizate/extinse

Infrastructura de turism publică / privată, care intră sub incidenţa regulilor
ajutorului de stat:
• 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);
• Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de
tratament din staţiunile balneare şi balneo - climaterice, inclusiv a salinelor
terapeutice;
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•

Amenajarea

obiectivelor

turistice

naturale

pentru

activităţi

turistice

(formaţiuni geologice, peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) prin:
- Instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie;
- Asigurarea accesului în condiţii de securitate pentru turist;
- Amenajare grupuri sanitare;
- Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer;
•

Amenajarea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv utilităţile specifice
(grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.);

•

Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare
(interior şi faţadă, grupuri sanitare, camere / spaţii pentru persoane cu
handicap locomotor), izolare fonică, extindere spaţii de cazare, modernizare
sistem de utilităţi, amenajare parcare / garaje, iluminat exterior ;

•

Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente
ecologice pentru alimentare cu energie electrică, spălătorie), ascensor.

•

Amenajare piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie;

•

Terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie;

•

Transport feroviar de interes turistic pe cale ferată cu ecartament îngust, în
zone de deal şi de munte,

•

Amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri
de agrement;

•

Amenajarea de noi pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport
pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea
zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al
pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi);

•

Amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării
celorlalte sporturi de iarnă: echiparea cu instalaţiile şi echipamentele
corespunzătoare;

•

Amenajări specifice sporturilor nautice;

•

Amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv.
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Sunt exceptate de la finanţare :
•

structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de închiriat în
locuinţe familiale sau în clădiri cu altă destinaţie (conform Ordinului 510 /
2002);

•

pensiunile agro-turistice.

•

unităţi de alimentaţie publică cum sunt: restaurante, baruri, discoteci,
cazinouri etc situate în afara spaţiilor de cazare.

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro;

-

costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili :
• Pentru infrastructura de turism de utilitate publică: Autorităţi ale
administraţiei publice locale; Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;
Parteneriate între autorităţile administraţiei publice locale
•

Pentru infrastructura de turism publică / privată, care intră sub incidenţa
regulilor ajutorului de stat: Autorităţi ale administraţiei publice locale;
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară; Parteneriate între autorităţile
administraţiei

publice

locale;

IMM-uri

din

domeniul

turismului,

în

conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (Secţiunea H
Secţiunea O – 9233, 9234, 9253, 926 , 9272, 9304, Secţiunea I cu excepţia grupei
562 Secţiunea R - 9104, 931, 932)

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013. Acestea trebuie
implementate până cel târziu 31 iulie 2015.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 34.12 milioane Euro.
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V.3. Domeniul major de intervenţie: Promovarea potenţialului turistic
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică
Obiectivele specifice ale acestui domeniu de intervenţie se referă la
promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu
scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru
turism si afaceri, precum si prin instituirea unui sistem integrat a ofertei turistice
romanesti.

Operaţiuni orientative:
a. Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea
şi promovarea brandului turistic naţional;
b. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice;
c. Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora

Activităţi eligibile orientative:
•

Crearea, dezvoltarea şi promovarea brandului turistic naţional;

•

Promovarea produselor turistice cu specific naţional / regional /local;

•

Activităţi specifice de marketing;

•

Elaborarea unui proiect arhitectural standard pentru construirea CNIPT;

•

Construirea/ Modernizarea/ reabilitarea/ consolidarea/ extinderea CNIPT;

•

Achiziţionarea de echipamente, inclusiv echipamente IT şi software, pentru
CNIPT;

•

Crearea bazelor de date cu informaţii turistice, necesare CNIPT;

•

Realizarea unui sistem naţional integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi
diseminarea informaţiilor turistice.
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Mărimea alocării financiare al unui proiect :
- Costul total minim al unui proiect: 50.000 Euro;
- Costul total maxim al unui proiect: 2.000.000 Euro.

Beneficiari eligibili:
a.

Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;
b.

ONG-urile care desfaşoară, conform statutului, activităţi în domeniul

turismului şi autorităţile administraţiei publice locale.
c.

Autorităţi ale administraţiei publice locale din localităţile înscrise în lista

aprobată prin Ordin al ministrului MIMMCTPL .

Organisme intermediare: Direcţia Generală Organism Intermediar din cadrul
MIMMCTPL

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007 – 2013.

Alocare indicativă fonduri pentru Regiunea Vest: 15,55 milioane Euro.

VI. Axa 6 – Asistenţă Tehnică
(2,65 % din Fondurile Structurale allocate pentru POR în România)

VI.1. Domeniul major de intervenţie: Sprijinirea implementării,
managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
Prin intermediul acestui domeniu de intervenţie se vor finanţa costurile
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional şi a altor
comitete implicate în implementarea programului, care se vor forma pe structurile
existente, prin completarea componenţei acestor organisme.
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Operaţiuni orientative:
•

Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare
pentru implementarea POR, inclusiv pregătirea, selecţia, monitorizarea,
evaluarea, control şi audit;

•

Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor IT şi birotice necesare pentru
managementul şi implementarea programului;

•

Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR
şi a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare;

•

Evaluarea POR, inclusiv evaluarea proiectelor implementate;

•

Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în pregătirea,
selecţia, evaluarea, monitorizarea şi controlul programului;

•

Organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire pentru îmbunătăţirea
cunoştinţelor personalului din cadrul Autorităţii de Management şi a
Organismelor Intermediare;

•

Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare.

Activităţi eligibile orientative:
•

sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor intermediare în
implementarea POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor,
pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, control şi audit;

•

achiziţionarea şi instalarea echipamentelor IT (calculatoare, imprimante,
CD/ DVD writer, UPS, etc.) necesare pentru managementul şi
implementarea programului (altele decât cele procurate prin Programul
Operaţional Asistenţă Tehnică);

•

achiziţionarea şi instalarea echipamentelor birotice necesare pentru
managementul şi implementarea programului;

•

sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR
şi Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare;

•

evaluarea POR, inclusiv pentru următoarea perioadă de programare,
conform planului de evaluare al programului;
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•

cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în pregătirea,
selecţia, evaluarea, monitorizarea, controlul şi auditul programului;

•

cursuri de pregătire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului din
cadrul Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare;

•

studii pentru fundamentarea rapoartelor anuale de implementare.

•

activităţi de pregătire a POR pentru viitoarea perioadă de programare

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
-

costul total minim al unui proiect : 3.000 Euro

-

costul total maxim al unui proiect: 5.000.000 Euro

Beneficiari eligibili :
- Autoritatea de Management a POR
- Organismele intermediare POR

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007- 2013.

VI.2. Domeniul major de intervenţie: Sprijinirea activităţilor de
publicitate şi informarea Programului Operaţional Regional
Operaţiunile acestui domeniu de intervenţie vor fi implementate prin
intermediul Strategiei de Asistenţă Tehnică şi al Planului de Comunicare al
Programului Operaţional Regional.

Operaţiuni:
•

Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesaţi

de

conţinutul POR
•

Realizarea

şi distribuirea materialelor informative şi

publicitare

(documente oficiale privind POR, ghiduri ale aplicanţilor, buletine
informative, broşuri, postere, obiecte inscripţionate cu logo POR, etc )
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•

Organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare,
traininguri pentru beneficiari, etc

Activităţi eligibile orientative:
•

pregătirea şi distribuirea materialelor de informare

şi publicitate

(documente oficiale POR, manuale de proceduri, ghiduri ale solicitanţilor
de proiecte, broşuri, alte publicaţii);
•

pregătirea şi publicarea materialelor pentru presă;

•

actualizarea tehnică şi mentenanţa site-ului POR;

•

organizarea de seminarii, evenimente;

•

pregătirea şi distribuirea materialelor publicitare (obiecte, buletine
informative, postere, etc);

•

organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare,
cursuri de pregătire pentru beneficiari;

•

evaluarea activităţilor de informare şi publicitate, precum şi a
rezultatelor obţinute;

•

informarea privind „bunele practici” pentru promovarea utilizării
corecte şi eficiente a fondurilor publice.

Mărimea alocării financiare al unui proiect :
- Costul total minim al unui proiect : 3.000 Euro
- Costul total maxim al unui proiect: 5.000.000 Euro

Beneficiari eligibili :
-

Autoritatea de Management

-

Organismele intermediare ale POR

Perioada indicativă de depunere a proiectelor: 2007- 2013.
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PLANUL FINACIAR AL POR

Alocarea financiară a Programului Operaţional Regional pe ani
- euro -

30

Alocarea financiară a Programului Operaţional Regional pe axe
prioritare
-

euro –
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Alocarea financiară a Programului Operaţional Regional pe regiuni de dezvoltare

Axe prioritare de dezvoltare
şi domenii de intervenţie ale POR

Fonduri alocate pe
axe şi domenii de
intervenţie

Regiuni
NE

SE

S

SV

V

NV

C

B-I

12,09

10,90

8,86

% în Total fonduri alocate
(milioane
Euro)

(%)

16,32

13,25

14,23

14,01

10,34

Fonduri alocate (milioane Euro)
1. Sprijinirea dezvoltării urbane
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale
2.1 Drumuri judeţene/ străzi urbane
3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1. Infrastructură sănătate
3.2. Infrastructură servicii sociale
3.3. Echipamente pentru situaţii de urgenţă
3.4. Infrastructură educaţie
4. Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local
4.1. Structuri de sprijinire a afacerilor
4.2. Situri industriale: reabilitare şi pregătire pentru
noi activităţi
4.3. Microîntreprinderi
5. Dezvoltarea şi promovarea turismului
5.1. Valorificarea patrimoniului cultural
5.2. Infrastructură turism
5.3. Promovarea potenţialului turistic
TOTAL (fără sumele prevăzute pentru asistenţa
tehnica, acestea vor fi gestionate de AM
POR)

1.391,17
1.391,17

31,36
31,36

227,04
227,04

184,33
184,33

197,96
197,96

194,90
194,90

143,85
143,85

168,19
168,19

151,64
151,64

123,26
123,26

876,71
876,71
657,53
173,58
99,52
99,52
284,91
795,65
274,39

19,76
19,76
14,81
3,91
2,24
2,24
6,42
17,93
6,18

143,08
143,08
107,31
28,33
16,24
16,24
46,50
129,85
44,78

116,16
116,16
87,12
23,00
13,19
13,19
37,74
105,43
36,36

124,76
124,76
93,56
24,70
14,16
14,16
40,54
113,22
39,05

122,83
122,83
92,12
24,32
13,94
13,94
39,92
111,47
38,44

90,65
90,65
67,99
17,95
10,29
10,29
29,46
82,27
28,37

105,99
105,99
79,50
20,99
12,03
12,03
34,45
96,19
33,17

95,56
95,56
71,67
18,91
10,85
10,85
31,06
86,73
29,91

77,68
77,68
58,26
15,38
8,82
8,82
25,24
70,49
24,31

235,40
285,86
715,77
235,40
330,01
150,36

5,31
6,44
16,14
5,31
7,44
3,39

38,42
46,65
116,81
38,42
53,86
24,53

31,19
37,88
94,84
31,19
43,73
19,92

33,50
40,67
101,86
33,50
46,96
21,40

32,98
40,05
100,28
32,98
46,23
21,07

24,34
29,56
74,01
24,34
34,12
15,55

28,46
34,56
86,54
28,46
39,90
18,18

25,66
31,16
78,02
25,66
35,97
16,39

20,85
25,33
63,41
20,85
29,24
13,32

4.436,83

100,00

724,09

587,88

631,36

621,60

458,77

536,41

483,62

393,10

32

