
Anexa 1

Programul 
OperaŃional 

Domenii majore de intervenŃie Data estimativă a lansării (Luna) ObservaŃii

1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată 

depunere continuă proiect cu proiect în derulare în prezent; se finanŃează proiecte majore

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

depunere continuă proiect cu proiect în derulare în prezent; se finanŃează proiecte majore

2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric depunere continuă proiect cu proiect

Strategia privind managementul siturilor contaminate a fost aprobata, iar Strategia Nationala privind 
reabilitarea siturilor poluate istoric este in curs de aprobare. Cele 3 proiecte pilot au fost identificate si 
pentru fiecare proiect s-a pregatit Aplicatia de Finantare (cu documentele suport) si documentaŃia de 
licitaŃie. Versiunea revizuită a aplicaŃiilor de finanŃare şi a documentelor suport  se afla in analiza la 
AM, OI si JASPERS.

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în 
zonele fierbinŃi (hot-spot)

depunere continuă proiect cu proiect

S-au semnat Contracte de FinanŃare pentru municipiile Iaşi şi Bacău.Se afla în curs de  semnare 
contractul de finanŃare pentru municipiul  Timişoara.  Alte 4 aplicaŃii au fost pregătite cu sprijin 
PHARE CES 2006 (Oradea, Râmnicu Vâlcea, Botoşani, Focşani). Se preconizează transmiterea a 4 
aplicaŃii la CE în trim. III 2010.
Aceste proiecte sunt proiecte majore.

4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 
management în vederea protejării biodiversităŃii şi 
Natura 2000

Sesiunea a IV-a – luna noiembrie 2010

S-a finalizat procesul de evaluare a  propunerilor de proiecte transmise în cadrul sesiunii a-3-a de 
proiecte în care au fost depuse 61 proiecte. În etapele de admisibilitate, maturitate şi eligibilitate de la 
nivelul OI au fost respinse 8 proiecte. În urma reuniunilor Comitetului de SelecŃie a Proiectelor din 
31.03.2010, 15.04.2010, 05.05.2010, 13.05.2010, 25.05.2010, 09.06.2010, 29.06.2010, 27.07.2010 şi 
07.09.2010 au fost aprobate 37 proiecte şi au fost respinse 16 proiecte. Se află în fază finală de analiză 
Ghidul solicitantului pentru sesiunea a 4 -a de proiecte care va fi lansată la începutul lunii noiembrie 
2010.

5.1. ProtecŃia împotriva inundaŃiilor depunere continuă proiect cu proiect

Cu sprijin PHARE s-au pregătit 4 aplicaŃii de finanŃare privind implementarea infrastructurii adecvate 
de prevenire a riscurilor la inundaŃii pentru bazinele: Prut-Bârlad, Siret, Trotuş şi Buzău. AplicaŃia 
pentru bazinul Prut-Bârlad este finalizată şi aprobată de AM.  Întrucât prin proiect nu se face dovada 
disponibilităŃii terenurilor aferente acestor lucrări de investiŃii, aplicaŃia nu se poate transmite la CE. În 
vederea deblocării situaŃiei, ANAR are in curs de evaluare procedura de achiziŃii publice pentru 
asistenŃă tehnică privind achiziŃia de terenuri.  În prezent la nivelul AM POS Mediu se analizează 10 
aplicaŃii de finanŃare transmise de ANAR pentru finanŃarea din această axă prioritară a hărŃilor de 
hazard şi risc pentru conformarea cerinŃelor noii directive privind reducerea riscului la inundaŃii 
(abordare la nivel de bazin). AplicaŃiile de finantare pentru celelalte 3 proiecte de investiŃii (Siretul 
inferior, Trotuş şi Buzău) vor fi revizuite în această perioadă de programare .

5.2. Reducerea eroziunii costiere depunere continuă proiect cu proiect
S-a semnat Contractul de finanŃare cu ANAR pentru proiectul „AsistenŃă tehnică pentru pregătire de 
proiecte, Axa prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de intervenŃie 2 – Reducerea eroziunii costiere”. 

6.1. Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS depunere continuă în derulare în prezent

6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate depunere continuă în derulare în prezent
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