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Axa Prioritară 1 „Extinderea şi
modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată ”

• Asigurarea serviciilor de apă şi
canalizare, la tarife accesibile
• Asigurarea calităţii corespunzătoare
a  apei potabile în toate aglomerările
umane;
• Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de
apă
• Îmbunătăţirea  gradului  de
gospodărire  a  nămolurilor  provenite
de  la  staţiile  de  epurare  a apelor
uzate
• Crearea de structuri inovatoare şi
eficiente de management al apei

Extinderea/modernizarea
sistemelor de apă/apă uzată

 - Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea
potabilizării;
- Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei
potabile
- Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei
potabile şi a sistemelor de canalizare
- Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor
uzate;
- Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a
nămolurilor;
- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de
detectare a pierderilor, etc.
- Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv
dosarele de licitaţie), management
şi publicitate ( inclusiv conştientizarea publicului),
îmbunătăţirea guvernării instituţionale.

Autorităţile   Locale
(Consiliile   Judeţene   şi
Consiliile   Locale)   prin
Operatorii   Regionali

GRANT: max 85% din
valoarea proiectului, 15 %
cofinantare sustinuta din
bugetul public

FC 2,776,532,160 489,976,263 3,266,508,423 85.00%

Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al
deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de
management al deşeurilor

 - Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare
selectivă ;
- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi
reciclare;
- Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
- Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de
eliminare a deşeurilor municipale;
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde
este cazul;
- Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile
periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite  din
echipamente  electrice  şi  electronice,  etc)  şi  alte  tipuri
specifice  de  deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi
demolări, etc.);
- Închiderea depozitelor neconforme;
- Asistenţă  tehnică  pentru  pregătire  de  proiecte,
management  şi  supervizare,  publicitate  şi campanii  de
conştientizare  a  publicului  (în  legătură  cu  colectarea
selectivă,  sortarea, reciclarea,  compostarea),
îmbunătăţirea  guvernării  instituţionale,  licitarea  şi
contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Reabilitarea zonelor poluate
istoric

 - reabilitarea  şi  ecologizarea  terenurilor  prin  utilizarea
măsurilor  adecvate  pentru  categorii specifice de situri
contaminate;
- asistenţă   tehnică   pentru   pregătirea   de   proiecte,
studii   de   opţiune,   management   şi supervizare şi
publicitate.

Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea
sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor
contaminate istoric”

• Creşterea  gradului  de  acoperire  a
populatiei  care  beneficiază  de
colectarea  deseurilor municipale,   şi
de   serviciile   de   management de
calitate   corespunzătoare   şi   la
tarife acceptabile;
• Reducerea cantităţii de deşeuri
depozitate;
• Creşterea cantităţii de deşeuri
reciclate şi valorificate
• Înfiinţarea unor structuri eficiente de
management al deşeurilor
• Reducerea numărului de situri
contaminate istoric

Municipalităţile, Consiliile
Locale sau Asociaţiile de
Municipalităţi

GRANT: max 80% din
valoarea proiectului, 20%
cofinantare sustinuta din
bugetul public

FEDER 233,555,770 1,167,778,849 80.00%

Programul Operational Sectorial de Mediu (conform variantei mai 2007)

934,223,079
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Axa  prioritară  3  „Reducerea
poluării  şi  diminuarea
efectelor  schimbărilor
climatice  prin restructurarea şi
reabilitarea sistemelor de
încălzire urbană pentru
atingerea ţintelor de eficienţă
energetică în localităţile cele
mai afectate de poluare”

• Reducerea efectelor schimbărilor
climatice şi reducerea emisiilor de
poluanţi proveniţi de la sistemele de
încălzire urbană în localităţile cele mai
afectate de poluare;
• Ameliorarea nivelului minim  de
concentraţie a poluanţilor în localităţile
vizate;
• Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei  în
localităţile afectate.

Reabilitarea sistemelor
urbane de încălzire în zonele
fierbinţi (hot-spot)

 - Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile)
pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx
şi pulberi;
- Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor;
- Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare;
- Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme
;
- Reabilitarea  reţelelor  de  distribuţie  a  apei  calde  şi  a
căldurii  (inclusiv  reproiectarea  reţelelor dacă acest lucru
este justificat din motive de cost –eficienţă);
- Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului,
elaborarea studiilor de opţiuni, managementul,
supervizarea   lucrărilor   şi   publicitatea   proiectului,
inclusiv   campanii   de   conştientizare   a publicului.

autorităţile locale din
municipalităţile selectate
sau, în anumite cazuri,
operatorii de servicii de
încălzire urbană deţinuţi de
acestea

GRANT: max 50% din
valoarea proiectului, 50%
cofinantare maxima
sustinuta din bugetul public

FC 229,268,644 229,268,644 458,537,288 50.00%

Axa  prioritară  4
“Implementarea  Sistemelor
Adecvate  de  Management
pentru  Protecţia
Naturii”

• conservarea  diversităţii  biologice,
a  habitatelor  naturale,  a  speciilor
de  floră  şi  faună
sălbatică
• asigurarea managementului eficient
al ariilor protejate, inclusiv Natura
2000

Dezvoltarea   infrastructurii
şi   a   planurilor   de
management   în   vederea
protejării biodiversităţii şi
Natura 2000

 - Asistenţă   pentru   pregătirea   de   planuri   de
management,   studii   ştiinţifice,   inventariere,
cartografiere;
- Instruire  şi  întărirea  capacităţii  instituţionale  a
organismelor  de  management  ale  siturilor
Natura 2000 şi ale ariilor protejate;
- Proiecte de restaurare ecologică a habitatelor şi
speciilor;
- Construirea şi îmbunătăţirea infrastructurii ariilor
protejate naţionale şi a siturilor Natura 2000 (construirea
de   centre   de   informare   şi   panouri   de   informare,
managementul   riscului    prevenirea şi controlul
incendiilor, etc);
- Sprijinirea  biodiversităţii:  reducerea  impactului
infrastructurii  asupra  speciilor  afectate  de fragmentarea
peisajului  (realizarea  de  măsuri  concepute pentru  a
depăşi  barierele  pe  râuri  şi autostrăzi);
- Stabilirea  de  sisteme  de  monitorizare  pentru  siturile
Natura  2000  şi  ariile  protejate  inclusiv infrastructura  şi
echipamentul  pentru  monitorizarea  stadiului  de
conservare  a  habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi
faună.
- Pregătirea materialelor de informare şi publicitate şi de conştientizare pentru ariile protejate şi siturile Natura 2000;

Administratorii sau custozii
ariilor protejate, Agenţia
Naţională pentru Ariile
Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii   -
ANAPCB,   Adminsitraţia
Rezervaţiei   Biosferei
„Delta   Dunării”
administraţiile publice,
ONG-urile,  institute  de
cercetare,  universităţi,
muzee

GRANT: max 80% din
valoarea proiectului, 20%
cofinantare maxima
sustinuta din bugetul public

FEDER 171,988,693 42,997,174 214,985,867 80.00%

Protecţia împotriva
inundaţiilor

 - Infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea
consecinţelor distructive ale inundaţiilor;
- Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor,
planuri şi măsuri, inclusiv informare publică
şi instruire în domeniul reducerii riscurilor;
- Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte,
management, supervizare şi publicitate.

Reducerea eroziunii costiere  - Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de
eroziune;
- Asistenţă tehnică  pentru pregătire de proiecte,
management, supervizare şi publicitate.

FCAxa prioritară 5
“Implementarea infrastructurii
adecvate de prevenire a
riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la
risc”

• Contribuţia la un management
durabil al inundaţiilor în zonele cele
mai expuse la risc
• Protejarea şi reabilitarea litoralului
Mării Negre.

Administraţia Naţională
Apele Române (Beneficiar
unic)

GRANT: max 85% din
valoarea proiectului, 20%
cofinantare sustinuta din
bugetul public

270,017,139 59,128,815 329,145,954 82.04%
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Sprijin pentru managementul
şi evaluarea POS

 - Sprijin pentru pregătirea întâlnirilor Comitetului de
Monitorizare;
- Pregătirea documentelor/strategiilor necesare pentru
identificarea şi justificarea necesităţii proiectelor;
- Pregătirea, selectarea, evaluarea şi monitorizarea
Programului şi operaţiunilor individuale,
incluzând sprijinul pentru Organismele Intermediare
pentru astfel de activităţi; utilizarea serviciilor de
consultanţă, când este cazul;
- etc.

Sprijin pentru informare şi
publicitate

• Elaborarea şi implementarea Planului de Comunicare al
POS Mediu;
• Servicii de consultanţă pentru elaborarea materialelor
de informare, pregătirea rapoartelor de evaluare pentru
POS Mediu;
• Activităţi  de  informare  şi  publicitate  –  organizarea
de  seminarii,  pregătirea  materialelor  de informare,
dezvoltarea şi actualizarea site-ului web al POS Mediu,
diseminarea materialelor şi broşurilor informative  pentru
public, dar şi pentru potenţialii beneficiari.

Total 4,512,470,138 1,098,406,807 5,610,876,945 80.42%

Axa prioritară 6 „Asistenţă
Tehnică”

• Consolidarea  sistemului  de
management,  monitorizare,  control
şi  evaluare  a  implementării
POS Mediu
• Asigurarea  de  informaţii
corespunzătoare  potenţialilor
solicitanţi  despre  oportunităţile  de
finanţare ale POS Mediu
• Asigurarea transparenţei asistenţei
financiare acordate din Fonduri în
cadrul POS Mediu.

Autoritatea de
Management şi
Organismele Intermediare

FEDER 130,440,423 43,480,14 173,920,564 75.00%


