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POR 2014-2020 
Obiectivul general 

 

• POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea 
competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de 
viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale 
și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a 
regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 
să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a 
progresului tehnologic. 

 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII 

EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A 
FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII (1) 

 
• Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede la art. 7 obligativitatea ca cel puțin 5% 

din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel 
național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să 
fie dedicate dezvoltării urbane durabile.  

• Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor 
de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) 
care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale 
din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) 
individuale de dezvoltare urbană. 

 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII 

EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A 
FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII (2) 

 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, dezvoltarea urbană durabilă 
poate fi implementată prin una din următoarele modalități: 

• prin intermediul instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI), în conformitate 
cu art. 36 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013; 

 

• prin intermediul unui program operațional specific; 

 

• prin intermediul unei axe prioritare dedicate, în conformitate cu art. 96 alineatul (1) 
primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

 



Abordarea privind dezvoltarea urbană durabilă in cadrul POR 
2014-2020 

 

 

 În conformitate cu AP 2014-2020, programul va promova o abordare integrată 
pentru dezvoltarea urbană durabilă care va asigura rezolvarea unor provocări și 
probleme specifice dezvoltării urbane și  va contribui la consolidarea rolului 
acestora de motoare ale creșterii economice și competitivității în regiune și/sau în 
teritoriul imediat adiacent.  

 Vor fi sprijiniți în continuare polii de creștere, reprezentând cele mai mari motoare 
de creștere economică la nivel regional, dar și celelate municipii reședințele de 
județ care au potențial semnificativ de creștere și impact la nivel sub-regional.  

 În scopul operaționalizări acestei abordări, orașele vor trebui să-și fundamenteze 
investițiile pe baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană durabilă care să se 
refere la provocările economice, sociale, de mediu, climatice și demografice. Mai 
mult, după caz, aceste strategii ar trebui să acopere zone funcționale urbane, 
dincolo de granițele administrative, asigurând promovarea parteneriatului urban-
rural. 

 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN CADRUL POR 2014-2020 

 

În cadrul POR 2014-2020 aspecte privind dezvoltarea urbană durabilă sunt abordate în 
cadrul următoarelor axe prioritare : 

 

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon  

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Axa Prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a  patrimoniului cultural 

 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN CADRUL AXEI 4 

Principii specifice de selectare a operațiunilor 
 

• Concentrare teritorială – investițiile se vor adresa municipiilor reședință de județ 
din regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția municipiului Tulcea 

• Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană care să abordeze 
problemele economice, sociale, de mediu, climatice și demografice – condiție de 
eligibilitate 

• Existența unor documente strategice specifice la nivel local - condiție de 
eligibilitate: 

– Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru proiectele propuse 
pentru finanțare în domeniul mobilității urbane 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN CADRUL AXEI 4 

Valoare alocată – 1,38 mld euro (FEDR și contribuție națională) 

 
 

• Tipuri de activități  

– măsuri pentru mobilitatea  urbană (căi de rulare pe trasee TPU/ piste de 
bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc -care 
contribuie la reducerea emisiilo de CO2 / GES.) 

– revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor 
abandonate, etc.) 

– acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: 

 clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; 

 facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici 
dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc. 

 străzi urbane și utilități de bază la scară mică. 



 
DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN CADRUL AXEI 3 

  
 

În cadrul  Axei Prioritare 3 și a Axei  Prioritare 4 există câte o 
prioritate de investiții (3.2. și 4.1. ) dedicată  dezvoltării urbane 
durabile în contextul stimulării mobilității urbane durabile, bazate 
pe măsurile reieșite din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

Investițiile preconizate a fi implementate au ca scop principal 
reducerea emisiilor de CO2 generate de traficul rutier. 

 
 



 
Obiectivul  Specific (comun pentru cele două priorități de investiții) vizează  

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă. 

  Pentru realizarea investițiilor în mobilitate urbană este necesară existența unor 
documente strategice specifice la nivel local (condiție de eligibilitate), respectiv: 

- Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru proiectele propuse pentru 
finanțare în domeniul mobilității urbane .  

- Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană durabilă și implicit al 
dezvoltării transportului public urban durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți 
condițiile de mediu și calitatea vieții în principalele aglomerări urbane ale țării. 
Operatiunile vor viza crearea unui transport public mai eficient și mai rapid, cu un 
consum de energie scăzut, construcția infrastructurii dedicate rețelelor de transport 
public și introducerea de vehicule prietenoase mediului în transportul public. Toate 
investițiile legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă vor fi bazate 
pe PMUD. 

 



Tipuri de activități finanțabile:  

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban  
• achizitionarea de tramvaie și troleibuze/ modernizarea tramvaielor/ achiziționarea de autobuze 

ecologice – hibride, electrice etc ;  

• modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public;  

• modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică 
aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric;  

• realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;  

• imbunătățirea stațiilor de transport public existente (sisteme moderne de informatii etc), 
inclusiv realizarea de noi stații intermodale pentru mijloacele de transport in comun;  

• realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători;  

• construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea 

infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public).   



Tipuri de activități finanțabile:  (II) 

 

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat  

  

•  construire infrastructură necesară transportului electric privat (inclusiv staţii de 
alimentare a automobilelor electrice);  

 

• construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a 
infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru 
biciclete etc);  

 

• crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în 
anumite zone, etc.  

 



 
Principiile directoare avute în vedere pentru selectarea operațiunilor: 

 
 

•  Se va acorda prioritate la finanțare investițiilor destinate transportului public 
și nemotorizat/nepoluant. Se va acorda prioritate proiectelor care prevăd 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai. 

•  Se va acorda punctaj suplimentar în cazul  promovării unor proiecte 
complementare pentru măsurile de eficienţă energetică din cadrul priorității 
de investiție 3.1.  

  

 Nu vor fi finanţate activităţi care nu demonstrează faptul ca au o 
contribuție reală la reducerea emisiilor de CO2. 
 



Mecanisme de implementare și finanțare 
 

 

– Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon - Prioritatea de investiție 3.2 

 

• Valoare alocată – 1,19 mld. euro (FEDR și contribuție națională) 

• Beneficiari – toate orasele și municipiile din România cu excepția celor 39 
de beneficiari ai P.I.4.1. 

• Investițiile propuse se recomandă a fi incluse într-o strategie de dezvoltare 
locală, elaborată de autoritatea publică locală cu un capitol special de 
mediu sau o strategie de tip PAED, şi sa rezulte ca necesare din PMUD. 

 



 
Axa 5 :  Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
 • Pentru România, este deosebit de important ca 

patrimoniul cultural să fie restaurat, protejat și 
conservat, dar și gestionat mai strict, în ceea ce 
privește condițiile de vizitare, gradul de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități, care, în prezent, 
călătoresc în scopuri turistice într-un număr tot mai 
mare. 

 
 

 

 

 



 
Axa 5 :  Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
  

• Implementarea acestor tipuri de acțiuni va contribui 
la conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural bazate pe o abordare durabilă, 
echilibrat distribuite între latura comercială și cea de 
protecție a mediului, cu beneficii majore pentru 
mediul și comunitățile locale.  
 

 

 

 



 
Axa 5 :  Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
  

• P.I. 5.1. -restaurarea, protecția și conservarea 
patrimoniului cultural – alocare  cca 327 mil. euro 

• P.I. 5.2.-regenerarea și revitalizarea zonelor urbane 
(modernizare spații publice, reabilitare terenuri 
abandonate, etc) -  alocare  cca 140 mil. euro 
 

 

 

 



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAȚIEI 
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