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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 
 • Ghidul a fost in consultare publica in luna noiembrie  2015 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-
2014-2020.html 

 

• Lansarea Apelului  1 pentru Prioritatea de Investitii 5.2 – 
25.03.2016 

 

• Lansarea Apelului  2 pentru Prioritatea de Investitii 5.2 – 
14.03.2017 
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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 
 

 

Alocare apel pentru regiunea  BI:  13,89 mil. euro  
(FEDR + BS)  

 

 

Valoarea totală a investiţiei (eligibilă + neeligibilă) a 
cererii de finanţare se încadrează în următoarele 
limite minime și maxime:  

•Valoare minimă totală a investitiei: 100.000 euro 

•Valoare maximă totală a investitiei: 5.000.000 euro 

Cursul valutar: 4,5129 lei/euro 
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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în oraşele 

mici, mijlocii şi municipiul București» 
  

Depunerea se face electronic prin My SMIS, disponibilă 
la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis,  

 

 

•Începerea depunerii de proiecte: 15.04.2017, ora 
12:00 

• Închiderea depunerii de proiecte: 15.10.2017, ora 
12:00 
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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 

Solicitanti eligibili: 
 
1. unităţi administrativ teritoriale (UAT) din  mediul 

urban   
 

2.  UAT Municipiul Bucureşti, inclusiv sectoarele 
componente, cf. Legii 215/2001 
 
3. Parteneriate între UAT din mediul urban și UAT județ 
cu lider de parteneriat UAT din mediul urban. 
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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 

Ce se finanţează? 

 

•creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi 

 

•reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri 

și suprafețe degradate sau neutilizate din interiorul 

orașelor și transformarea lor în zone de agrement și 

petrecere a timpului liber pentru comunitate. 
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Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 

Tipuri de activitati (1):  

•demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse 
intervențiilor; 

•realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, 
crearea trotuarelor; 

•amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu 
plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști; 
gazonare etc.);*     [obligatoriu] 

•facilităţi pentru recreere (zone pentru activităţi 
sportive, joacă pentru copii etc.); 

7 



Prioritatea de investiții 5.2 
«Reducerea poluării  şi creşterea suprafeţei verzi în 

oraşele mici, mijlocii şi municipiul București» 
 

Tipuri de activitati (2): 

 

•elemente constructive (alei, foişoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, vestiare, scene) 

•realizarea sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi 
în spațiile publice; 

•dotarea cu  mobilier urban (bănci, coșuri de 
gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, 
imprejmuire etc);  
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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