
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 
socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale 

 

Solicitanți eligibili: 

 Unități Administrativ Teritoriale Municipiu Reședință de județ, definite conform Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ( APL-uri)  

 Parteneriate între UAT - Municipiu Reședință de județ (ca lideri de parteneriat) si instituții publice 
locale descrise mai jos: 

Instituțiile publice locale sunt de tipul furnizorilor publici de servicii sociale în conformitate cu prevederile 
legii 291/2011 a asistentei sociale, art. 37, alineatele 1 si 2. Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:  
  a. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile 
executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-reședință de județ și judet; 
  b. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de municipiu-reședință de 
județ și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 
 
Valoarea totală a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime: 

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

Activități eligibile 

 

a. Investiţii în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/reabilitare/modernizare, obiect al 
proiectului, trebuie să fie destinată utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, și 
poate fi de tipul: 

- centru de recreere şi dezvoltare personală/centre multifuncționale; 
- clădire din proprietatea sau administrarea unui furnizor public de servicii sociale și în care se 
desfășoară activități educative, culturale si recreative,etc. 

 

Activitățile indicative vor fi : 

 Construcție/reabilitare/modernizare clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative 

 Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 

 Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de clădiri destinate 
utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, inclusiv echipamente pentru 
persoane cu dizabilităţi si echipamente IT cu licență; 

 Lucrări de modernizare si dotare a clădirilor cu sistem supraveghere video, alarmă și pază; 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi socio-culturale; 

 Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi 
pregătirea acestora pentru noi activităţi socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale 
necesare comunităţii respective, înfiinţarea de  înfiinţarea de centre comunitare, multifuncționale 
etc. 



În cazul cererilor de finanţare aferente proiectelor care includ si achiziţionarea şi instalarea de sisteme de 
supraveghere video etc., solicitantul va face dovada că deţine titlul de proprietate sau dreptul de 
administrare asupra imobilului/imobilelor (teren, clădire, structură, infrastructură, etc) supravegheate, 
precum şi a dreptului de instalare a echipamentelor în cazul în care acestea sunt instalate pe imobile 
aparţinând unor terţi. 
 

b. Investiții în facilități precum zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, 
locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. 
terenuri de sport, etc.) care pot sa vizeze următoarele activități: 

 Extindere, amenajare şi reamenajare parcuri, scuaruri şi alte spaţii verzi din domeniul public; 

 Reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit   

 Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele 
cu o lipsă acută de spaţii verzi;  

 Înverzirea suprafeţelor betonate (străzi, alei) 

 Amenajarea de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere - terenuri de sport, teren 
pentru fitness, locuri de joaca pentru copii, etc; 

 

Prin zona verde/spațiu verde de mici dimensiuni se înțelege suprafaţa de teren sub 1000 mp, aflată în 
proprietatea publică a autorităţii locale, neocupată de construcţii autorizate, destinată plantării şi creşterii 
vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 
condiţiilor de viaţă în mediul urban, contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al localităţii.  
 

In cadrul acestei Priorități de Investiții se vor realiza următoarele tipuri de spații verzi publice cu acces 
nelimitat: părculețe, grădini, scuaruri. De asemenea, în cadrul investițiilor în spatii verzi/spaţii urbane sunt 
eligibile lucrările de dotare și montare cu sisteme /echipamente supraveghere video sau cabine de pază.  
 

c. Investiţii în lucrări de construcție/reabilitare/modernizare a tuturor tipurilor de utilități de bază la 
scară mică, de tipul: 
 

- lucrări edilitare – extinderi, branşamente, racorduri (apă, gaze, canal, electrica, termoficare), inclusiv 
lucrări de refacere a pavajelor, devieri și modificări ale rețelelor de utilități deja existente 
-  lucrările de construcție/reabilitare/modernizare a următoarelor utilități publice:  

 alimentare cu apă; 

 canalizarea si epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;  

 termoficare;  

 salubrizare;  

 iluminatul public.  
 

Investițiile referitoare la utilitățile menționate mai sus vor fi legate de infrastructura clădirilor rezidențiale (de 
locuit, de locuinţe sociale) din zona urbană marginalizată și/sau a clădirilor publice din zona urbană 
marginalizată (centre/clădiri sociale, unități medicale, unități de învățământ etc) unde se implementează 
proiectul. 
 

d. Investiţii în construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv 
trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces, care pot viza următoarele activități 
indicative: 

 Eliberarea şi amenajarea  terenului; 



 Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;   

 Amenajări pentru protecţia mediului; 

 Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, canalizare, 
electricitate, gaze, telefonie, iluminat public); 

 Dotare cu mobilier urban si echipamente de supraveghere video. 
  
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în 
care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând categoriile de investiții de la 
punctele a si b. 
 

Se va detalia în cadrul Formularului cererii de finanţare, titlurile proiectelor propuse în cadrul PI 4.3 la care 
se propun şi intervenţiile asupra străzilor de importanţă secundară care asigură accesul la obiectivele 
proiectelor propuse în cadrul PI 4.3. 
 

Străzile de importanță secundară trebuie sa fie incluse Planul Urbanistic Zonal al municipiului reședință 
de județ aprobat de autoritatea publica locala conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul cu modificările și completările ulterioare. 
 

Proiectarea, sistematizarea şi realizarea străzilor din municipiul reședință de județ se fac în corelare cu 
planul urbanistic general al localităţii, pe baza studiului de dezvoltare şi organizare a traficului, întocmit 
pentru o perioadă de perspectiva de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare. 
 

În accepțiunea Ghidului specific, străzile de importanță secundară eligibile din municipiul reședință de 
județ/localități urbane se referă la: 
 

 străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le 
dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; 

 străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii 
curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 

 
 


