
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 

a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 

 

Solicitanți eligibili: 

 
 Unitățile administrativ teritoriale municipii reședință de județ (excluzând localitățile din zona 

funcțională urbană), definite conform Legii nr. 215/2001  legea administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiului Tulcea (care va 
beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării). 

 
 
Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime: 

 Valoarea minimă eligibilă: 100.000 euro;  
 Valoarea maximă totală este de: 5.000.000 euro. 

 

Activități eligibile 

 Demolarea clădirilor (ce nu aparţin patrimoniului naţional cultural) situate pe terenurile supuse 
intervențiilor; 

 Defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului; 
 Acțiuni de modelare a terenului; 
 Amenajare spații verzi (plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori 

și arbuști); 
 Achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, 

spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; 
 Realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 
 Dotare cu  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire 

etc); 
 Realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției, 
 Realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; 
 Înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției. 
 Modernizarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției în limita 

a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, 
punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1; 

 Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri 
de joacă pentru copii, etc.). 

 



Atenție! 

1. În cadrul proiectului trebuie să fie cuprinse obligatoriu acțiuni de creare spații verzi cu acces 
nelimitat, de tipul parcuri, grădini, scuaruri. Nu se vor finanţa activităţi realizate pe terenuri 
înregistrate în categoria de spaţiu verde (în Registrul local la spațiilor verzi sau/şi în documentele 
ce atestă proprietatea).  

Suprafața de teren pe care se realizează proiectul nu va fi  mai mică de  1000 mp. Se pot depune cereri de 
finanțare care să conțină mai multe locații/terenuri cu condiția ca fiecare dintre acestea să nu aibă o 
suprafață mai mică de 1000 mp și să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea 3 a 
prezentului ghid. 

2. Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat. Prin 
prezentul ghid nu sunt finanţabile proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat.  

Sunt considerate investiţii care intra sub incidenta ajutorului de stat următoarele tipuri de activități: 
infrastructuri de agrement/terenuri de sport multifuncţionale, parcuri de distracţii, piscine, spa-uri, baze de 
tratamente, etc. 

Recomandare: Pentru tipul de activitate „Crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile 
amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)” este investiţia se va realiza în 
cadrul spaţiilor verzi, definite în conformitate cu legislaţia în vigoare. În caz contrar solicitantul trebuie să 
justifice cu trimiteri la prevederile legale în vigoare că investiţia respectivă nu intră sub incidenţa ajutorului 
de stat. De asemenea, dacă pe perioada procesului de evaluare, selecţie, contractare, implementare și 
durabilitate, instituţiile abilitate în verificarea, auditarea, controlul implementării POR 2014 – 2020 decid că 
respectiva investiţie intră sub incidenţa ajutorului de stat, solicitantul/beneficiarul îşi asumă riscul privind 
declararea ca neeligibilă a proiectului şi recuperarea ajutorului de stat şi a dobânzilor aferente în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.  

3. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu trebuie să fie realizate în vederea desfăşurării de 
activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre 
obiecte/bunuri către o terţă parte în perioada de durabilitate. 

4. Imobilul obiect al investiției trebuie să fie abandonat și/sau  degradat, (care nu a fost/nu este spaţiu 
verde conform Legii nr. 24/2007). De asemenea, se va verifica în Registrul local la spațiilor verzi al 
orașului solicitant categoria de încadrare a terenului obiect al investiției 

 


