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Obiective 
Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, precum și 
îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele de mici dimensiuni, cu implicații asupra 
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în general 

Alocare financiară 
OS 13.1  

Alocare totală pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV, C, ITI și SUERD: 230.588.235 euro 
(conform calendar apeluri estimativ Ianuarie – Martie 2018)  

Ajutor financiar 
nerambursabil  

Valoarea maxima eligibilă a unui proiect: 5.000.000 euro 
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro 
Rate de cofinanțare: 
▪ Rata cofinanţării FEDR+ Buget de Stat: 98%  
▪ Rata cofinanţării Beneficiar: 2% 

Depunere proiecte Februarie – Iunie 2018  (conform calendar apeluri estimativ Ianuarie – Martie 2018) 

Solicitanți eligibili 

▪ Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite 
conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, republicată, cu excepția celor 40 de municipii reședință de județ 

▪ Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii (un 
oraș/municipiu) eligibile în cadrul O.S. 13.1, în cadrul fiecăruia din cele 3 apeluri, 
și/sau cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din 
subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau 
cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale 

Pentru ITI Delta Dunării sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.  
Pentru SUERD sunt eligibile UAT oraşele/municipiile din 11 județe riverane fluviului Dunărea (Caraș-
Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța). 
In cazul serviciilor sociale, Solicitantul sau unul dintre parteneri este furnizor de servicii sociale 
acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi are o vechime de cel puţin un an de 
la înfiinţare, la data depunerii proiectului 

Activități eligibile 

Proiectele finanţate pot fi implementate la nivelul teritorial al UAT oraşe/municipii mici şi 

mijlocii inclusiv satele aparținătoate şi trebuie să prevadă o abordare integrată a 
activităţilor, derivată din Strategia de Dezvoltarea Locală/Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană , respectiv să conţină activităţi integrate privind atât investiţiile în serviciile sociale 
și/sau educaţionale și/sau cultural-recreative, cât şi privind infrastructura publică urbană. 
A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative - minimum 50% din 
valoarea eligibilă a investiţiei de bază a proiectului 
▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea centrelor 

sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a clădirilor 

▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea cantinelor 
sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor 

▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea 
locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor 

▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea și dotarea 
infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară 
(grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor 

▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea și dotarea 
infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-
IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței 
inițiale a clădirilor 

▪ Construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea clădirilor 
cu funcții cultural-recreative: centre de tineret, centre multifuncţionale educaționale, centre 
multifuncţionale recreative, biblioteci, muzee, teatre de vară, inclusiv prin schimbarea 
folosinței inițiale a clădirilor. 

Clădirile se pot încadra în categoria monumentelor istorice și sunt eliginile și facilităţile 

POR - Axa prioritară 13: Prioritatea de investiții 9B:  Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile 

urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1:  
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România 
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sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport, bazine de înot) ce deservesc în mod direct 

clădirile precum și alte lucrări din investiția de bază aferente tipurilor de clădiri (de ex. locuri 
de joacă, parcări de mici dimensiuni). 
B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane  

▪ Construirea/ extinderea/ modernizarea /reabilitarea drumurilor publice ale UAT 
oraș/ municipiu, indiferent de categoria funcțională (drum național, drum județean, stradă 
urbană, drum comunal, drum vicinal) - investiţiile privind construirea/ extinderea/ 
modernizarea/ reabilitarea părţii carosabile a drumurilor publice vor fi însoţite în mod 
obligatoriu de componenta de construire/extindere/modernizare/reabilitare a infrastructurii 
dedicate cel puţin unui mod de deplasare nemotorizat (pietonal/cu bicicleta) 

▪ Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin 
transformarea unor străzi urbane în zone pietonale 

▪ Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea unor trasee pietonale - prin 
construirea/modernizarea/extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru 
parcarea autoturismelor. 

▪ Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor 
publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/ extinderea/ modernizarea/ 
reabilitarea facilităţi sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport), pergole, alei și a locurilor 
de joacă pentru copii etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui) 

▪ Construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de supraveghere 
video, inclusiv modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului 

▪ Construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea reţelelor aferente serviciilor 
de utilităţi publice (iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din 
cadrul amplasamentului proiectuluI 

▪ Construirea/ extinderea /modernizarea/ reabilitarea sistemelor wi-fi în 
amplasamentul proiectului 

▪ Dotarea și instalarea mobilierului urban în amplasamentul proiectului 
▪ Construirea/modernizarea/reabilitarea parcărilor de mici dimensiuni care deservesc 

investiţiile realizate prin proiect.  
▪ Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, 

care nu aparţin patrimoniului naţional cultural și amenajarea terenurilor rezultate, prin 
transformarea acestora în spații publice urbane  

NU sunt sprijinite următoarele activităţi: parcuri de distracţii, spa-uri, baze de tratamente, pârtii 
de ski, stadioane, cluburi sportive profesioniste. 
În cadrul unui proiect trebuie să se regăsească în mod obligatoriu activităţi eligibile, 
complementare și integrate, din cadrul categoriilor A. şi B.  
Vor fi finanţate proiectele care provin din/sunt corelate cu necesitățile/prioritațile prevăzute 
în Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor eligibile sau, dacă este cazul, în 
Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate la nivel de arie de studiu mai extinsă, ce 
cuprinde şi respectiva UAT oraş/municipiu. 

Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli cu auditul - maximum 5.000 lei/ trimestrial 

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate - maximum 15.000 lei/proiect 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - cheltuieli pentru achiziţia terenului cu sau 
fără construcţii și cu amenajarea terenului  

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - în limita maximă de 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile pentru investiția de bază: studii, documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, expertizare tehnică, certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor, proiectare, elaborarea cererii de finanţare și managementul de proiect, 
asistenţă tehnică, servicii de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR 

Cheltuieli pentru investiția de bază - cheltuieli pentru construcții și instalații, cu dotările (utilaje, 
echipamente cu și fără montaj, dotări) și cu active necorporale 

Cheltuieli cu organizarea de șantier 

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 

Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 
pentru amenajarea terenului, cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea iniţială, 
pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului și cheltuieli pentru investiția de bază din bugetul 
proiectului. 

Cheltuieli neeligibile 
Costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect 
Costuri administrative, de personal, financiare, cu leasingul 
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