
Buget de stat Buget local

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

Apă

1

Reabilitare şi extindere sisteme de apă şi apă uzată în 

judeţul Tulcea - 

localitatile: Tulcea, Sulina, Macin, Isaccea

 13% buget de stat;

  2 % buget local 

• Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife 

accesibile

• Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile 

in toate aglomerarile umane; 

• Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa 

• Imbunatatirea gradului de gospodarire a 

namolurilor provenite de la statiile de epurare a 

apelor uzate 

• Crearea de structuri inovatoare si eficiente de 

management al apei

DA 113.79 91.31 13.96 2.15 6.37
S.C. AQUASERV S.A.

Tulcea

AM POS Mediu 

OI Galati
09.10.2008 08.10.2013 36.00% 54.00%

2

Extindere şi reabilitare retele de apă şi si a sistem de 

canalizare în judeţul Teleorman - localităţile: Alexandria, 

Turnu Magurele, Rosiori de Vede, Zimnicea, Videle

-//- DA 122.00 98.93 15.13 2.33 5.61
S.C. APA SERV S.A. 

Alexandria

AM POS Mediu 

OI Piteşti
16.03.2009 16.09.2013 6.00% 16.00%

3

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în 

judeţul Giurgiu - localităţile: Giurgiu, Slobozia, Bolintin 

Vale, Mihăileşti

-//- DA 71.58 57.81 8.84 1.36 3.56
SC APASERVICE SA AM POS Mediu 

OI Piteşti
31.07.2008 31.07.2013 59.72% 75.00%

4

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în 

judeţul Călăraşi - 

localităţile: Călăraşi, Urziceni, Olteniţa,  Budeşti, 

Fundulea, Lehliu

-//- DA 99.45 81.39 12.45 1.91 3.70
SC ECOAQUA S.A. 

Calarasi

AM POS Mediu 

OI Bucureşti
09.10.2008 31.12.2013 42.00% 62.32%

5

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată din 

judetele Cluj/Salaj -

localităţile: Cluj Napoca, Zalau, Dej, Gherla, Simleu 

Silvaniei, Jibou, Huedin, Cehu Silvaniei

-//- DA 196.91 145.64 22.27 3.43 25.57
S C. Compania de Apa 

Somes S.A.

AM POS Mediu 

OI Cluj
01.10.2008 01.12.2013 38.58% 66.38%

6

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în 

regiunea Turda - Câmpia Turzii - 

localităţile: Turda, Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Luna, 

Viişoara, Sănduleşti

-//- DA 79.91 63.68 9.74 1.50 4.99
S.C. Compania de Apa 

Aries S.A.

AM POS Mediu 

OI Cluj
23.09.2008 23.09.2013 45.47% 65.00%

7

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată in 

regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, judetul Sibiu

localităţile: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni

-//- DA 89.99 71.65 10.96 1.69 5.69
SC APA TARNAVEI 

MARI SA 

AM POS MEDIU 

 OI  Sibiu 
28.11.2008 28.12.2013 25.80% 54.00%

8

Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în 

judeţul Gorj

localităţile: Târgu-Jiu, Motru, Bumbeşti-Jiu, Târgu-

Cărbuneşti, Țicleni

-//- DA 90.75 74.37 11.38 1.75 3.25

S.C.Aparegio

 Gorj S.A.

Florin BUTIUC

AM POS Mediu 

OI Craiova
28.11.2008 28.12.2012 22.00% 64.23%

9

Extinderea şi reabiliterea sistemelor de apă şi apă uzată 

în judeţul Olt

localităţile: Slatina, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, 

Potcoava, Piatra Olt

-//- DA 72.79 61.00 9.33 1.44 1.02
S.C. COMPANIA DE 

APĂ OLT S.A.

AM POS Mediu 

OI Craiova
31.03.2009 31.12.2013 38.60% 61.42%

10

Reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în judeţul 

Brasov

localităţile: Braşov, Rupea, Prejmer, Moeciu

-//- DA 189.31 144.69 22.13 3.40 19.08
Compania Apa Brasov AM POS Mediu 

OI Sibiu
21.07.2009 17.07.2015 2,76% 25.00%

11
Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Bistrita-Nasaud
-//- DA 83.25 64.08 9.80 1.51 7.87 S.C. Aquabis S.A 

AM POS Mediu 

OI Sibiu
22.03.2010 31.12.2013 5.16% 30.00%
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12
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată în Judeţul Vrancea
-//- DA 107.07 82.86 12.67 1.95 9.59

S.C. COMPANIA DE 

UTILITĂŢI PUBLICE 

S.A. FOCŞANI             

AM POS Mediu 

OI Galati
30.03.2010 31.12.2014 5.50% 35.07%

13
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apa şi apă 

uzată în judeţul Arad
-//- DA 139.59 106.76 16.33 2.51 13.99

S.C. Compania de Apa 

Arad S.A.

AM POS Mediu 

OI Timisoara
20.05.2010 15.11.2013 0.00% 10.00%

14
Extinderea şi reabilitarea  infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Dâmboviţa
-//- DA 140.18 107.65 16.46 2.53 13.54

SC COMPANIA de Apa 

Targoviste - Dambovita 

SA

AM POS Mediu 

OI Pitesti
29.07.2010 31.12.2013 3.00% 13.00%

15
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Iasi
-//- DA 141.79 103.81 15.88 2.44 19.66

S.C. APAVITAL S.A. 

Iaşi AM POS Mediu 

OI Bacau
03.08.2010 31.12.2013 1.20% 14.20%

16
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa 

uzata in judetul Braila
-//- DA 95.75 73.89 11.30 1.74 8.81

SC Compania de 

Utilităţi Publice Dunărea 

Brăila S.A.

AM POS Mediu 

OI Galati
22.11.2010 31.12.2014 1.50% 16.50%

17
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Ilfov  
-//- DA 76.36 55.63 8.51 1.31 10.91

S.C. Apa-Canal Ilfov 

S.A. 
AM POS Mediu 

OI Bucuresti
22.11.2010 31.12.2014 1.30% 11.30%

18

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare 

cu apă si canalizare pentru regiunea Constanţa şi 

Ialomiţa
-//- DA 192.30 144.61 22.12 3.40 22.18

SC RAJA SA Constanta AM POS Mediu 

OI Galati
22.11.2010 30.11.2015 4.60% 24.60%

19
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Alba
-//- DA 102.05 80.02 12.24 1.88 7.91

SC Apa CTTA SA Alba AM POS Mediu 

OI Sibiu
22.11.2010 31.12.2014 1.50% 11.00%

20
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Buzău
-//- DA 99.37 76.76 11.74 1.81 9.06

S.C. Compania de Apă 

S.A. Buzău,
AM POS Mediu 

OI Galati
24.02.2011 31.12.2014 0.00% 5.00%

21
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare în judeţul Timiş                
-//- DA 118.87 87.86 13.43 2.07 15.51 S.C. Aquatim S.A

AM POS Mediu 

OI Timisoara
24.02.2011 21.11.2014 0.00% 10.00%

22

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată în judeţul Covasna 
-//- DA 86.53 67.06 10.25 1.58 7.64

S.C Gospodărie 

Comunală  S.A, Sfântu 

Gheorghe     

AM POS Mediu 

OI Sibiu
22.03.2011 27.12.2014 0.00% 10.00%

23
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)
-//- DA 40.00 34.00 5.20 0.80 0.00

S.C Apa Serv Valea 

Jiului S.A 
AM POS Mediu 

OI Timisoara
28.03.2011 31.05.2015 0.16% 10.00%

24
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Neamţ                                  
-//- DA 107.68 85.22 13.03 2.01 7.42

Compania Judeteana 

Apa Serv S.A.NEAMT
AM POS Mediu 

OI Bacau
28.03.2011 31.12.2013 0.00% 10.00%

25

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Satu Mare -//- DA 102.91 80.77 12.35 1.90 7.89

S.C. APASERV Satu 

Mare S.A
AM POS Mediu 

OI Cluj
31.03.2011 30.06.2015 0.00% 10.00%

26

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţele Sibiu şi Braşov -//- DA 100.05 76.55 11.71 1.80 9.98

SC Apa – Canal S.A. 

Sibiu
AM POS Mediu 

OI Sibiu
06.04.2011 31.12.2014 0.00% 10,54%

27

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Mureş -//- DA 110.88 84.52 12.93 1.99 11.44

S.C.Compania 

Aquaserv S.A.Mures 
AM POS Mediu 

OI Sibiu
08.04.2011 08.02.2015 0.00% 10.00%

28

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Bihor -//- DA 83.27 63.54 9.72 1.49 8.52
S.C. Compania de Apă 

Oradea S.A. 

AM POS Mediu 

OI Cluj
18.04.2011 31.12.2014 0.00% 5.00%

29

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi 

canalizare în judeţul Prahova -//- DA 162.73 116.54 17.82 2.74 25.63
SC HIDRO PRAHOVA 

SA 

AM POS Mediu 

OI Pitesti
20.05.2011 31.12.2014 0.00% 5.00%



30

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Suceava -//- DA 119.99 91.78 14.04 2.16 12.01
S.C. ACET S.A. 

Suceava       

AM POS Mediu 

OI Bacau
05.07.2011 31.10.2014 3.22% 10.22%

31

Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul 

Botoşani                                

-//- DA 102.47 80.80 12.36 1.90 7.41

S.C. NOVA APASERV 

S.A.  BOTOSANI  
AM POS Mediu 

OI Bacau
23.08.2011 01.06.2015 0.00% 5.00%

32

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Bacău -//- DA 117.95 91.39 13.98 2.15 10.43

S.C. Compania 

Regională de Apă 

Bacău S.A

AM POS Mediu 

OI Bacau
23.08.2011 31.12.2013 0.00% 5.00%

33
Reabilitarea si extinderea  infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Galaţi
-//- DA 129.81 99.25 15.18 2.34 13.04

S.C. Apa Canal S.A. 

Galati 

AM POS Mediu 

OI Galati
23.08.2011 31.12.2014 0.00% 5.00%

34

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Dolj -//- DA 150.28 116.18 17.77 2.73 13.60
Compania de Apa 

Oltenia  

AM POS Mediu 

OI Craiova
26.09.2011 31.12.2014 0.00% 5.00%

35
Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Vâlcea
-//- DA 98.87 76.93 11.77 1.81 8.36

S.C. APAVIL S.A. 

VÂLCEA

AM POS Mediu 

OI Craiova
- - 0.00% 5.00%

36 Reabilitare Statie de epurare ape uzate Eforie Sud -//- DA 26.47 22.50 3.44 0.53 0.00 SC RAJA SA Constanta
AM POS Mediu 

OI Galati
03.03.2011 30.05.2015 1.22% 18.25%

Deşeuri

37
Sistem  de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Suceava

• Construcţia a 2 noi depozite de deşeuri la Moara şi 

Pojorâta; 

• Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite de deşeuri 

neconforme; 

• Construcţia a 3 staţii de transfer la Rădăuţi, 

Fălticeni şi  Câmpulung Moldovenesc şi 

modernizarea a 2 staţii de transfer existente la Gura 

Humorului şi Vatra Dornei;

• Construcţia unei staţii de sortare la Moara;

• Furnizarea unei unităţi de compostare individuale în 

zonele suburbane şi rurale şi de tocătoare pentru 

compostarea deşeurilor din parcuri şi grădini;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

DA 51.76 35.78 8.05 0.89 7.04
Consiliul Judeţean 

Suceava

AM POS Mediu  

OI Bacău
11.04.2011 31.12.2014 29.41% 30.76%

38
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Mureş

• Colectarea separată a deşeurilor, unităţi de 

compostare individuală şi vehicule de tranfer;

• Construirea unei staţii de transfer, a unei staţii de 

sortare şi a unei staţii de compostare în Tîrgu Mureş 

– Cristeşti;

• Construirea unei staţii de tratare mecano-biologică 

în Sînpaul;

• Construirea unui nou depozit de deşeuri la Sînpaul;

• Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane 

neconforme; 

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

DA 45.20 31.55 7.10 0.78 5.77
Consiliul Judeţean 

Mureş        

AM POS Mediu  

OI Sibiu
30.06.2010 31.12.2012 0.34% 87.00%

39
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Giurgiu

• Dotarea cu echipamente de colectare (pubele şi 

containere), precum şi construirea de centre de 

colectare cu acoperire de  100% în zonele urbane şi 

90% în sate şi aglomerările din zonele rurale;

• Construcţia Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de 

compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu      

• Construcţia a 3 platforme/centre de colectare, 

precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu;

•  Închiderea şi reabilitarea depozitelor urbane 

existente în judeţul Giurgiu;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

DA 26.75 19.66 4.42 0.49 2.18
Consiliul Judeţean 

Giurgiu

AM POS Mediu 

OI Piteşti
03.11.2009 31.05.2013 14.14% 100.00%



40
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Vrancea

• Achiziţia echipamentelor de colectare, atât pentru 

deşeurile municipale, cât şi pentru cele asimilabile 

din comerţ, industrie şi instituţii, cuprinzând 

containere şi vehicule de transport;

• Construirea a trei staţii de transfer şi a şase 

platforme de colectare (pentru deşeurile 

voluminoase şi deşeuri periculoase de mici 

dimensiuni);

- Construirea unui depozit regional dotat cu 

echipamente pentru tratarea levigatului şi a gazului 

provenit din depozit, ce va cuprinde o staţie de 

compostare şi o linie de sortare;

- Închiderea şi acoperirea a 3 depozite urbane, 

curăţarea a 2 depozite urbane, închiderea şi 

acoperirea a 8 depozite rurale şi curăţarea a 192 

depozite rurale, ce vor fi acoperite cu iarbă;

- Măsuri de creştere a gradului de conştientizare a 

publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri 

sau separarea materialelor reciclabile la sursă;

- Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

DA 36.51 27.18 6.11 0.68 2.54
Consiliul Judeţean 

Vrancea

AM POS Mediu  

OI Galaţi
03.11.2009 30.04.2013 1,60% 77,37%

41
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Bistriţa-Năsăud

• Construirea Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de 

compost în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa;                                                                            

• Construirea a cinci statii de transfer şi a cinci 

platforme de colectare la: Bistrita, Galatii Bistritei, 

Nasaud, Sangeorz Bai si Beclean;                                                                                              

• Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane, 

precum şi a celor rurale neconforme;

• Achiziţia de echipamentepentru colectarea 

deşeurilor şi pentru CMID;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.

DA 36.72 26.84 6.04 0.67 3.17
Consiliul Judeţean 

Bistriţa - Năsăud

AM POS Mediu 

OI Cluj
25.05.2009 24.11.2011 56,30% 100%

42
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Arad

• Construirea unei staţii de transfer, staţii de sortare 

şi  staţii de compostare în Zona 3 Ineu (Mocrea);

• Construirea unei staţii de compostare la Arad care 

va servi Zona 1 , Zona 2, Zona 5;

• Construirea unor staţii de transfer la Chişineu Criş, 

Ineu, Sebiş, Bârzava;

•  Închiderea depozitelor neconforme de la Arad (2), 

Nădlac, Pecica, Sântana, Curtici, Pâncota, Chişineu 

Criş, Ineu, Sebiş

• Închiderea şi reabilitarea a 121 spaţii de depozitare 

din mediu rural;

• Achiziţionarea unui concasor mobil pentru deşeurile 

provenite din construcţii şi demolări pentru 

valorificarea acestor tipuri de deşeuri;

• Asistenţă tehnică, supervizarea şi campanii de 

informare şi conştientizare a populaţiei.

DA 29.64 21.84 4.91 0.55 2.34 Consiliul Judeţean Arad
AM POS Mediu  

OI Timişoara
22.02.2010 30.06.2013 38,96% 80.95%

43
Sistem  de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Neamţ

• Colectarea selectivă a deşeurilor, cuprinzând 

pubele şi containere pentru colectarea separată a 

materialelor reciclabile şi a deşeurilor 

biodegradabile, platforme de colectare, precum şi 

unităţi de compostare individuală în gospodării;

• Construirea a trei staţii de transfer la Cordun, Tîrgu 

Neamţ şi Taşca;

• Construirea unei staţii de sortare la Cordun;

• Construirea unui nou depozit regional  la Girov;

Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane 

neconforme (la Roman, Tîrgu Neamţ şi Bicaz) şi 

închiderea şi curăţarea a 123 de depozite rurale 

neconforme;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, inclusiv 

măsuri de creştere a gradului de conştientizare a 

publicului.

DA 33.41 24.29 5.46 0.61 3.05
Consiliul Judetean 

Neamţ 

AM POS Mediu  

OI Bacău
24.02.2011 24.10.2014 0.17% 59.39%

44
Sistem de management integrat de management al 

deşeurilor în judeţul Cluj

• Furnizarea de echipamente de colectare (pubele şi 

containere pentru deşeuri voluminoase) şi furnizarea 

de unităţi de compostare individuală în zonele rurale;                   

• Construcţia a 3 staţii de transfer la Huedin, Mihai 

Viteazu şi Gherla;                                                                                                 

•  Construcţia unei staţii de sortare;                                                 

• Construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică 

simplă;  •  Construcţia unui nou depozit de deşeuri la 

Cluj-Napoca;      • Închiderea şi reabilitarea a 6 

depozite urbane neconforme; • Asistenţă tehnică şi 

supervizare a lucrărilor, inclusiv măsuri de creştere a 

gradului de conştientizare a publicului.

DA 61.93 38.78 8.72 0.97 13.46 Consiliul Judeţean Cluj
AM POS Mediu  

OI Cluj
11.07.2011 31.12.2014 0.06% 60.74%



45
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Sibiu

• Achiziţia echipamentelor de colectare, cuprinzând 

containere şi unităţi de compostare în gospodării;

•  Construirea unei linii de sortare la Şura Mică şi a 

două staţii de compostare la Târnava (Mediaş), 

respectiv Şura Mică;

• Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane 

neconforme: Remetea, Agnita, Avrig, Tălmaciu şi 

Cisnădie; 

• Măsuri de creştere a gradului de conştientizare a 

publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri 

sau separarea materialelor reciclabile la sursă;

• Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor.

DA 22.68 16.05 3.61 0.40 2.62 Consiliul Judeţean Sibiu
AM POS Mediu  

OI Sibiu
25.05.2010 24.08.2013 0.75% 65.80%

46
Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Timiş

• Implementarea colectării selective;

• Furnizarea de unităţi de compostare individuală în 

zonele rurale;

• Construirea unei staţii de transfer la Timişoara şi a 

trei centre de colectare la Jimbolia, Deta şi Faget;

• Construirea unui nou depozit de deşeuri la Ghizela;

• Construirea unei staţii de sortare la Ghizela;

• Construirea unei staţii de compostare şi a unei 

staţii de tratare mecanico-biologică simplă (TMB) la 

Ghizela;

• Inchiderea şi reabilitarea a 6 depozite de deşeuri 

neconforme (Parţa-Şag, Jimbolia, Sânnicolau Mare, 

Lugoj, Făget şi Buziaş); 

• Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului 

şi supervizarea lucrărilor în sprijinul Consiliului 

Judeţean Timiş, incluzând măsuri de publicitate şi 

conştientizare a populaţiei.

DA 40.99 28.21 6.35 0.70 5.73
Consiliul Judeţean 

Timiş

AM POS Mediu  

OI Timişoara

Nu s-a semnat - 

estimat 

Octombrie 2011

31.12.2014 54.50%

47
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Covasna

• Transportul deşeurilor de la Staţia de trasfer la 

Centrul de management integrat al deşeurilor;

• Construirea centrului de management integrat al 

deşeurilor, alcătuit din: depozit ecologic – celula nr.1, 

staţie de sortare, staţie de compostare;

• Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane 

neconforme (Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, 

Covasna şi Întorsura Buzăului);

• Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor, 

incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a 

publicului, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri 

sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor 

biodegradabile la sursă.

DA 24.51 17.73 3.99 0.44 2.35
Consiliul Judeţean 

Covasna

AM POS Mediu   

OI Sibiu
17.09.2010 16.09.2013 0.29% 44.25%

48
Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Olt

• Colectarea selectivă a deşeurilor cuprinzând 

containere pentru colectarea separata a materialelor 

reciclabile şi a deşeurilor reziduale şi instalarea de 

unităţi de compostare individuală în gospodării 

pentru deşeurile biodegradabile;      • Construirea 

unui depozit conform la Bălteni;                             • 

Construirea unei staţii de sortare la Bălteni;                               

•  Construirea a 4 staţii de transfer la Scorniceşti, 

Balş, Caracal şi Corabia, fiecare având câte un 

centru de utilitate publică pentru fluxurile speciale de 

deşeuri;                                • Închiderea a 6 

depozite urbane neconforme;                            • 

Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor, incluzând 

măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului. 

DA 31.81 22.06 5.19 0.58 3.98 Consiliul Judeţean Olt
AM POS Mediu   

OI Craiova
28.04.2011 31.08.2015 0.26% 35.12%



49
Sistem integrat de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Călăraşi

• Colectarea deşeurilor reziduale cuprinzând 2742 

unităţi de platformă şi 2780 containere de 1,1 mc;

• Colectarea  deşeurilor reciclabile  cuprinzând 1157 

unităţi de platformă 1557 containere de 1,1 mc 

pentru colectarea separată a deşeurilor de hârtie-

carton, sticlă şi plastic;

• 36120 unităţi de compostare individuală în 

gospodării a deşeurilor biodegradabile;

• Construirea unui depozit conform pe teritoriul 

administrativ al comunei Ciocăneşti; 

• Construirea unei staţii de sortare pe teritoriul 

administrativ al comunei Ciocăneşti;

• Construirea unei staţii de compostare pe teritoriul 

administrativ al comunei Ciocăneşti;

• Construirea a 2 staţii de transfer la Călăraşi şi 

Olteniţa, fiecare având câte un centru de utilitate 

publică pentru fluxurile speciale de deşeuri;

• Centru de utilitate publică pentru fluxurile speciale 

de deşeuri la Staţia de Transfer existentă la Lehliu - 

Gară şi construită prin Programul PHARE CES 2005; 

• Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane 

neconforme situate în localităţile Călăraşi, Olteniţa, 

Lehliu - Gară, Fundulea;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor 

incluzând măsuri de 

publicitate şi conştientizare a publicului.

DA 34.29 25.15 5.66 0.63 2.85
Consiliul Judeţean 

Călăraşi

AM POS Mediu   

OI Piteşti
28.04.2011 30.06.2015 0.34% 33.05%

50
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Sălaj

• Centrul de management integrat al deşeurilor 

(Dobrin) alcătuit din: depozit ecologic - celula 1, 

staţie de sortare, staţie TMB simplă;

• Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane 

neconforme (Zalău-Crişeni, Jibou, Şimleu Silvaniei, 

Cehu Silvaniei)

• Construcţia a 3 staţii de transfer: Crasna, Surduc şi 

Sânmihaiu Almaşului;

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor 

incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a 

publicului.

DA 27.63 22.95 0.00 0.47 4.21 Consiliul Judeţean Sălaj 
AM POS Mediu   

OI Cluj
19.11.2010 31.12.2014 0% 51.42%

51
Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 

judeţul Bacău

• Colectarea selectivă a deşeurilor şi unităţi de 

compostare individuală în gospodării;

• Construirea celulei a doua a depozitului conform de 

la Bacău;

• Construirea unei staţii de sortare la Oneşti;

• Construirea unei staţii de compostare;

• Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti 

Tazlău, Găiceana;

• Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane 

neconforme (Oneşti, Tg. Ocna, Comăneşti, 

Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi); 

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor. 

DA 36.19 26.70 6.01 0.67 2.81
Consiliul Judeţean 

Bacău       

AM POS Mediu   

OI Bacău
11.04.2011 11.11.2014 1.67% 31.95%

52
Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Botoşani

• Construirea de platforme pentru colectarea 

deseurilor menajere, inclşuzând platforme si 

containere pentru colectarea deseurilor reciclabile;

• Camioane de colectare a deseurilor pentru zonele 

rurale;

• Construirea unui depozit ecologic conform la 

Stăuceni (constructia primei celule inclusiv masini si 

echipamente) si a unei statii de sortare la Stauceni;

• Construirea a 2 staţii de transfer la Săveni şi 

Ştefăneşti şi extinderea celor 2 staţii de transfer 

realizate prin fonduri PHARE (Dorohoi şi Flămânzi) şi 

transport la depozitul ecologic;

• Vehicule pentru transportul deşeurilor de la staţiile 

de transfer la depozitul ecologic;

• Închiderea depozitelor neconforme de la Botoşani 

şi Dorohoi;

• Compostare individuala si compostare in-situ 

pentru deseurile din parcuri si gradini;

• Proiectare si asistenta tehnica pentru supervizare 

şi proiectare finaşă, pentru imbunatatirea capacitatii 

institutionale a beneficiarului, pentru campanii de 

constientizare, audit, verificare PT.

DA 33.50 24.76 5.57 0.62 2.55
Consiliul Judeţean 

Botoşani             

AM POS Mediu   

OI Bacău
22.11.2010 21.08.2015 3.98% 53.54%



53
Managementul integrat al deşeurilor solide din judeţul 

Argeş

• Inchiderea depozitului de la Curtea de Arges. 

Construirea celulei nr. 2 si construirea Facilitatilor 

destinate managementului Integrat al deseurilor;

• Relocarea /remedierea depozitului de deseuri 

Costesti;

• Extinderea statiei de sortare Albota si 

imbunatatirea platformelor de compost de la 

Campulung si Albota;

• Achizitia de bunuri, echipamente si utilaje pentru 

sistemul de management integrat al deseurilor 

solide;

• Asistenta Tehnică şi supervizarea managementului 

integrat al deseurilor in judetul Arges-etapa aIIa;

• Asistenta tehnica pentru revizia tehnica a proiectarii 

si avizelor pentru managementul deseurilor in judetul 

Arges-etapa aIIa;

• Asistenta tehnica pentru evaluatorii independenti.

DA 20.40 14.83 3.34 0.37 1.86
Consilul Judeţean 

Argeş

AM POS Mediu   

OI Piteşti
22.06.2011 22.08.2015 0% 15.20%

54
Sistem  integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Vaslui

• Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând 

pubele şi containere pentru colectarea separată a 

materialelor reciclabile şi a deşeurilor 

biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală 

în gospodării;

• Construirea unui depozit conform (prima celulă) la 

Roşieşti;

• Construirea unei staţii de sortare la Roşieşti;

• Construirea a 4 staţii de transfer la Bârlad, Huşi, 

Negreşti, Vaslui;

• Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane 

neconforme (Bârlad, Huşi, Negreşti);

• Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor 

(incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a 

publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri 

sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor 

biodegradabile la sursă).

DA 32.19 23.90 5.38 0.60 2.31
Consiliul Judeţean 

Vaslui

AM POS Mediu   

OI Bacău
14.04.2011 31.12.2014 0.03% 45.20%

55
Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit deşeuri 

periculoase U.C.T. – Poşta Raţ (Municipiul Turda)

• Eliminare deşeuri şi vegetaţie de la suprafaţa 

terenului;

• Divizarea arealului de 10 ha în 1.000 locaţii (10 x 

10) şi prelevarea a 3.300 de probe de la adâncimea 

de până la 3 m pentru analiza HCH;

• Excavare sol contaminat cu concentraţii de peste 2 

mg/ kg de HCH şi tratarea prin spălare off-site 

(aproximativ 32.000 m3);

• Incinerarea a 16.000 1.600  m3 de sol cu 

concentraţie mare de HCH;

• Evacuare reziduuri de la operaţia de spălare (turte 

uscate cu concentraţie de HCH sub 50 mg/ kg) de 

aproximativ 11.200 m3 la un depozit de deşeuri 

periculoase autorizat;

• Reutilizarea solului spălat (aproximativ 1.600 m3) 

ca umplutură structurală;

• Aport de material curat în volum de 12.800 m3;

• Aport şi nivelare sol (35.000 m3) şi sol vegetal 

(15.000 m3) pentru asigurarea unui strat de 0.5 m de 

sol curat deasupra solului tratat pe întreaga 

suprafaţă a sitului;

• Replantare copaci;

• Instalarea a 18 puţuri de monitorizare pe termen 

lung, post reabilitare în jurul sitului.

DA 19.86 19.47 0.00 0.39 0.00 Municipiul Turda 
AM POS Mediu   

OI Cluj
11.07.2011 10.04.2014 0.00% 21.67%

56
Reabilitarea Sitului Poluat Istoric- Amplasament fosta 

fabrică chimică (Comuna Crângurile)

• Proiect detaliu de execuţie                                                            

• Volum de aproximativ 21.000 m3 (şlam) sol tratat 

prin spălare

• Suprafaţă de sol stabilizat/ solidificat de 8.000 de 

m2 (între 1 şi 5 m adâncime; volum de 32.000 m3)

• O suprafaţă de aproximativ 20.000 m2 acoperită cu 

sol spălat, material granular curat (3.000 m3) şi 

pământ vegetal (1.200 m3)

• Aproximativ 84 de probe prelevate la fiecare 200 

m3 de sol tratat (monitorizarea periodică)

• Reţea formată din 18 puţuri de monitorizare a apei 

subterane instalată post remediere

DA 10.05 8.04 1.81 0.20 0.00
Consiliul Local 

Crangurile

AM POS Mediu   

OI Piteşti
28.04.2011 31.03.2013 0.05% 72.00%



Protecţia Naturii

57
Sistem integrat de management şi conştientizare în 

România a reţelei Natura 2000 - SINCRON

• Elaborarea planurilor de managemen in format GIS 

pentru 9 arii naturale protejate; 

• Dotarea cu infochioşcuri a 9 puncte de informare 

din cadrul APM-urilor din judeţele  Suceava, Caraş-

Severin, Botoşani, Covasna, Cluj, Alba, Vrancea, 

Olt, Iaşi;

• Organizarea de seminarii de conştientizare a 

publicului larg cu privire la situaţia celor 9 arii 

naturale protejate

• Realizarea de filme documentare

• Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în acţiuni 

de ecologizare pentru cele 9 arii naturale protejate

• Organizarea unui eveniment de promovare 

mediatică pentru fiecare dintre cele 9 arii naturale 

protejate

• Livrarea echipamentelor şi a infrastructurii de bază 

pentru sistemul national de înregistrare şi evidenţă a 

planurilor de management ce va fi implementat în 

cadrul proiectului area rezultatelor campaniilor de 

conştientizare a publicului ţintă

• Proiectarea şi implementarea sistemelor 

„Înregistrare Planuri de Management”, „Registrul 

Naţional de Evidenţă a Implementării Planurilor de 

Management”, „Administrare şi Securitate”, 

„Raportare şi Business Intelligence”, „Audit”, 

„Integrarea cu alte sisteme si interfete”;

• Organizarea de cursuri de instruire şi a unui 

workshop destinat instruirii reprezentanţilor APM-

urilor, ARPM-urilor.

DA 12.81 8.26 2.07 0.00 2.48

Agenţia Naţionala 

pentru Protecţia 

Mediului

AM POS Mediu   

OI Bucureşti
23.12.2010 30.10.2012 0.00% 86%

58

Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor din România în baza articolului 17 din 

Directiva Habitate

• Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru 

monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi 

speciilor de interes comunitar/naţional;

• Monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi 

speciilor în vederea raportării către Comisia 

Europeană în baza articolului 17 din Directiva 

Habitate;

• Informare şi conştientizare în scopul 

prezentării/promovării proiectului şi a rezultatelor 

acestuia;

• Instruirea şi creşterea capacităţii instituţionale;

• Managementul proiectului;

• Auditul anual/final.

DA 16.37 10.64 2.66 0.00 3.07

Institutul de Biologie 

Bucureşti – Academia 

Română

AM POS Mediu   

OI Bucureşti
10.01.2011 09.07.2015 0.03% 72.23%

Termoficare

59

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi 

în vederea conformării cu standardele de mediu privind 

emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei 

energetice în alimentarea cu căldură urbană

Reducerea efectelor schimbărilor de 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

NU 61.24 30.62 27.56 3.06 0.00

Primaria municipiului 

Iasi
AM POS Mediu 

OI Bacau
17.03.2010 31.12.2013 0.10% 11.30%

60

Retehnologizarea sistemului de termoficare din 

municipiul Bacău în vederea conformării la normele de 

protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi 

pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 

urbană

-//- NU 63.20 31.60 28.44 3.16 0.00
Primaria municpiului 

Bacau

AM POS Mediu 

OI Bacau
06.09.2010 31.12.2013 8.9% 25.00%

61

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare 

din municipiul Timisoara în vederea conformării la 

normele de protecţia mediului privind emisiile poluante 

în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu 

căldură urbană

-//- NU 58.35 27.13 24.42 2.71 4.09
Municipiul Timisoara AM POS Mediu 

OI Timisoara
22.11.2010 31.12.2013 0.66% 12.00%

62

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice

-//- NU 77.77 38.89 34.99 3.89 0.00
Municipiul Oradea AM POS Mediu 

OI Cluj
22.06.2011 31.12.2014 0.00% 10.00%



63

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Ramnicu Vîlcea pentru perioada 2009-2028 

în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice

-//- NU 59.33 29.66 26.70 2.97 0.00

Consiliul Judetean 

Valcea
AM POS Mediu 

OI Craiova
17.08.2011 31.12.2013 0.00% 10.00%

64

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice

-//- NU 35.421 17.71 15.94 1.77 0
Municipiul Focsani AM POS Mediu 

OI Bacau
08.03.2011 31.12.2014 0.00% 10.00%

65

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice

-//- NU 36.58 18.29 16.46 1.83 0.00
Municipiul Botosani       AM POS Mediu 

OI Bacau
24.02.2011 31.12.2013 7.00% 15.00%

Protecţia împotriva inundaţiilor

66
Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul 

hidrografic Prut - Barlad

Protejarea zonelor vulnerabile situate de-a lungul 

râului Bahlui împotriva riscului la inundaţii, aducând 

beneficii activităţilor economice şi locuitorilor 

municipalitaţilor Iasi, Podu Iloaiei şi Targu Frumos

NU 58.52 48.01 10.51 0.00 0.00
ANAR - ABA Prut 

Barlad

AM POS Mediu 

OI Bacau
21.09.2011 31.12.2014 0.41% 18.00%

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT

Autostrăzi

67 Construcția Autostrăzii Cernavoda-Constanța

Asigurarea unei căi de comunicație modernă și 

completarea unei legături vitale între capitală și 

portul maritim Constanța, cu implicații în dezvoltarea 

regională a zonei și în fluidizarea traficului.

NU 432.32 70.81 361.51 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 24.07.2009

Semestrul  II 

2012 

(Cernavoda-

Medgidia) 

Trimestrul II 

2012 (Medgidia-

Constanta) 

Tronson 

Cernavodă-

Medgidia 5% 

Tronson Medgidia-

Constanța  65%

100.00%

68 Construcția variantei de ocolire a municipiului Constanța

Proiectarea și construcția a 22 km de drum cu profil 

de autostradă, urmărindu-se, în principal, asigurarea 

fluenței traficului autostrăzii București-Constanța, pe 

direcțiile Nord și Sud prin devierea traficului de 

tranzit din interiorul oașului.

NU 225.58 52.79 172.79 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 24.07.2009 iunie 2012 63.00% 100.00%

69
Construcția autostrăzii Arad-Timișoara (inclusiv varianta 

de ocolire Arad)

Asigurarea unei cai de comunicatie modernă intre 

cele 2 municipii: Arad si Timisoara si cresterea 

capacitatii de trafic, in principal prin devierea 

traficului de tranzit catre o autostrada (2x2) de la 

drumul national existent (1x1)

NU 388.22 124.40 263.82 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 09.02.2010 Trim. II 2012

Tronson Arad-

Timișoara 83,00% 

Tronson Centura 

Arad 70%

100.00%

70 Construcţia autostrăzii Oraştie - Sibiu

Proiectarea, supervizarea şi construcţia unei

autostrăzi (2x2) între oraşele Orăştie şi Sibiu, în 

lungime de 82,07 km.

NU 745.56 510.27 235.29 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST Oct. 2011 Trim. II 2013 0.00% 40.00%

71 Construcţia autostrăzii Nădlac - Arad

Proiectarea, supervizarea şi construcţia unei

autostrăzi (2x2) între oraşele Nădlac (situat la granița 

cu Ungaria) şi

Arad, în lungime de 38,882 km, şi a unui drum de 

legatură între Nădlac şi

DN7, în lungime de 5,911 km.

NU 308.21 213.79 94.42 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST Oct. 2011 Trim. II 2013 0.00% 40.00%

Căi ferate

72
Proiect pilot operațional pentru un sistem ETCS/ERTMS 

nivelul II

Redactarea regulilor de exploatare pentru mediul 

ERTMS la CFR și verificarea corectitudinii acestor 

reguli, prin testare operațională pe noul sistem de 

semnalizare feroviară ERTMS/ETCS nivelul 2 ce se 

instaleaza în acest scop în cadrul proiectului, pe 

secțiunea cu o lungime de 37 km de cale ferată 

dintre Buftea și Brazi, ce face parte din tronsonul 

feroviar Bucuresti - Brașov

NU 60.91 43.51 17.40 0  -
Compania Naţională de 

Căi Ferate „C.F.R.” S.A.
AM POST 15.12.2010 01.12.2014 0.00% 25.00%



73
Reabilitare DN 24 limita de județ Galați-Vaslui și DN 24 

B Crasna-Albița

Construcția a 9 poduri noi și reabilitarea a 16 poduri 

existente, urmărindu-se, în principal, reducerea 

timpului de calatorie a autovehiculelor, de la limita de 

județ Galați-Vaslui la Albița, de la 98 minute la 76 

minute și reducerea numarului de accidente rutiere 

cu 20%, prin reabilitarea a 94,718 km de drum 

național.

NU 80.38 44.94 35.44 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 09.02.2010 31.05.2013

21% lot 1, 

22% lot 2, 

22% lot 3

80.00%

74 Reabilitare DN 1H Zalău-Aleșd

Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru bunuri și 

călători, în aria de dezvoltare a proiectului, înspre și 

dinspre zona de accesibilitate la zona de dezvoltare 

a proiectului, cât și de îmbunătățirea calității mediului 

și a vieții populației. 

NU 69.82 39.06 30.76 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 09.02.2011 19.05.2013
Lot 1 - 2%      

Lot 2 - 6% 
70.00%

75 Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova

Reabilitarea a 127,097 km de drum național și un 

număr de 17 poduri, urmărindu-se, în principal, 

fluidizarea traficului de turiști și traficului comercial 

ce tranzitează regiunea sudică a României, 

reducerea numărului de accidente pe această rută 

cu 20%, reducerea timpului de călătorie între 

localitățile Alexandria și Craiova cu 46,6 minute, 

echivalentul unei reduceri cu aproximativ 31%

NU 137.17 76.65 60.52 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 30.05.2011 04.05.2013

Lot 1 – 3.95%;  

Lot 2 - 4.28%;     

Lot 3 - 12.53%

80.00%

76
Construcția variantei de ocolire a municipiului 

Alexandria

În vederea realizării variantei de ocolire Alexandria, 

se urmărește: creșterea capacității de preluare a 

traficului rutier; reducerea impactului asupra 

mediului; îmbunătățirea siguranței traficului, a 

mediului și a calității vieții; reducerea timpului de 

călătorie cu aprox. 9 min; reducerea poluării.

NU 48.09 20.54 27.55 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 18.11.2010 31.12.2015 4% 82%

77 Varianta de ocolire Caracal

Construcția a 10,35 km de drum, construirea unui 

pod și a 14 podețe.   Act Adițional nr.1/29.09.2011, 

val totala a proiectului 15,55 mil euro, val.eligibilă 

12,57 , din care FEDR 8,71 mil euro

NU 15.54 8.71 6.83 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 18.11.2010 31.12.2015 0% 99.11%

78
Modernizare DN 5 - Sectorul București - Adunații 

Copăceni

Modernizarea a 11,65 km de drum european, 

Reabilitarea a 4 poduri și a 4 podețe de-a lungul 

traseului actual DN 5.

NU 48.96 27.6 21.36 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 23.12.2010 31.12.2015 13.35% 75%

79 Construcția variantei de ocolire Săcuieni

Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea 

infrastructurilor de transport pentru imbunatatirea 

confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora 

si a eficientizarii transportului de marfa in vederea 

alinierii sistemului național de transport la sistemul 

european.

NU 15.21 8.56 6.65 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 14.01.2011 31.12.2015 0% 77.05%

80 Construcția variantei de ocolire Carei

Prin realizarea variantei de ocolire Carei  se 

urmărește: reducerea timpului de călătorie de tranzit 

prin oraș; creșterea capacității de preluare a traficului 

rutier; reducerea impactului asupra mediului; 

îmbunătățirea siguranței traficului, a mediului și a 

calității vieții; reducerea poluării.

NU 23.85 12.07 11.78 0  -

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România

AM POST 28.02.2011 31.12.2015 0% 67.28%

81

Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale 

ferată Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, 

Constanța și Timișoara

Creșterea eficienței transportului feroviar, prin 

economiile de timp pe care le va asigura reabilitarea 

celor 6 structuri;

crearea premiselor pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor în transportul feroviar, prin îmbunătățirea 

infrastructurii feroviare; creșterea atractivității 

transportului feroviar, comparativ cu transportul 

rutier, și, în consecință, reducerea impactului 

transporturilor asupra mediului

NU 29.01 15.78 13.23 0  - CN CFR SA AM POST

23.02.2011

08.04.2011

08.04.2011

31.12.2013

31.12.2014

17.02.2015

0%

Poduri CF 

Constanta 99%.     

Poduri CF 

Timisoara:  89,89  

%, Poduri CF 

Brasov: 89,44    %

Reabilitări drumuri naționale și construcție variante de ocolire localități

Reabilitări elemente de infrastructură feroviară



82
Modernizarea stațiilor de cale ferată Giurgiu Oraș, 

Slobozia Veche și Călărași Sud.

Modernizarea staţiilor de cale ferată situate în afara 

Axei TEN-T 22 in vederea creşterii atractivităţii 

transportului feroviar de pasageri, respectiv 

modernizarea a trei clădiri de gara in stațiile CF 

Giurgiu Oraș, Călărași si Slobozia (inclusiv 

reconstrucția parțială a unui corp de clădire) precum 

si repararea si reamenajarea spatiilor adiacente 

(piața gării).

NU 22.42 11.98 10.44 0  - CN CFR SA AM POST 02.02.2011 31.12.2015 0.00% 99.55%

83
Sistem de management al traficului de nave pe  Dunăre 

și de informare asupra transportului pe ape interioare

Oferirea de servicii de management şi de informare 

asupra traficului de nave pe apele interioare RIS, 

aliniate la cerinţele Directivei RIS [EC/44/2005] şi a 

regulamentelor asociate;Creşterea traficului de 

persoane şi de mărfuri pe apele interioare prin 

reducerea externalităţilor negative ale transportului 

fluvial, ca urmare a reducerii accidentelor şi 

incidentelor de navigaţie, a reducerii duratelor de 

transport şi a costurilor;Creşterea traficului de 

persoane şi de mărfuri pe apele interioare prin 

reducerea externalităţilor negative ale transportului 

fluvial, ca urmare a reducerii accidentelor şi 

incidentelor de navigaţie, a reducerii duratelor de 

transport şi a costurilor;Crearea unui spaţiu unic de 

transport pe ape interioare prin oferirea de servicii de 

armonizare la nivel european şi prin realizarea 

interconectării centrelor RIS naţionale.

DA 12.09 6.94 5.15 0  -
Autoritatea Navală 

Română
AM POST 29.10.2009

31.12.2012 

(fără perioada 

de garanție)

30% 100%

84

Sistem de management al traficului de nave pe Canalul 

Dunăre - Marea Neagră şi de informare asupra 

transportului pe ape interioare - RoRIS

Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de 

management al transporturilor pe ape interioare; 

Promovarea modului de transport pe ape interioare 

ca alternativa viabila la trasnportul rutier; Sprijinirea 

transportului durabil , prin minimizarea efectelor 

adverse ale trasportului asupra mediului și 

îmbunătățirea siguranței traficului și a sănătății 

umane.

DA 3.53 2.51 1.02 0  -

Compania Națională 

Administația Canalelor 

Navigabile SA

AM POST 11.09.2009 31.12.2014 60% 100%

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

85 Competitivitate, extindere, dezvoltare

Proiectul ,,Competitivitate, extindere, dezvoltare - 

Marquardt Schaltsysteme SCS", are ca obiectiv 

general direct cresterea competitivitatii societatii si 

alinierea produselor realizate la cerintele de cantitate 

si calitate ale pietei auto si indirect, intampinarea 

preferintelor conducatorilor auto pentru autoturisme 

performante, cu accent pe durabilitate si pe 

componenta ecologica

NU 22.51 4.00 0.65 17.86
SC Marquardt 

Schaltsysteme SCS
AM POS CCE 22.06.2011 22.03.2014 2% 25.00%

86
Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High-

Tech pentru Dezvoltare Durabila

1. Cresterea performantei, transferabilitatii si 

vizibilitatii activitatilor CDI in domeniul produselor 

High-Tech pentru dezvoltare durabila, pentru 

cresterea competitivitatii si integrarea deplina in 

Spatiului European al Cercetarii Stiinfice;2. 

Dezvoltarea si extinderea ofertei de cercetare 

avansata, consultanta, servicii de cercetare-inovare 

catre mediul economic si a sistemelor colaborative, 

in domeniul energiei durabile, a produselor High-

Tech, pentru cresterea competitivitatii cercetării 

ştiinţifice şi a mediului economic (industrial) din 

Regiunea 7 Centru, avand ca tinta si piata 

europeana de cercetare si dezvoltare tehnologica 

(CDT);3. Asigurarea unui mediu competitiv de 

cercetare ştiinţifică şi de educaţie prin şi pentru 

cercetare, la nivelul standardelor europene, pentru 

formarea şi atragerea resurselor umane inalt 

calificate, capabile sa dezvolte activitati de cercetare 

avansata in institut, in alte entitati CDI, precum si in 

mediul economic (premiza a stimularii cerintelor 

acestuia pentru inovare si realizare de produse High-

Tech)

NU 23.79 10.70 3.25 9.84
Universitatea 

Transilvania Braşov
OI Cercetare 01.03.2009 29.02.2012 23% 100.00%

Modernizări stații de cale ferată

Îmbunătățierea siguranței traficului



87
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de 

Cercetare

a. Obiectiv pe termen lung, i. Cresterea gradului de 

acces al institutiilor de CDI si a universitatilor la 

literatura stiintifica si transfer tehnologic , brevete, 

etc.; ii. Definirea modelului de finantare viitoare a 

accesului la literatura stiintifica de cercetare pentru 

institutiile de CDI romanesti dupa perioada acoperita 

de proiect; b. i. Elaborarea unei strategii pe termen 

mediu (10) ani privind sustenabilitatea ; ii Elaborarea 

unor norme de utilizare si raportare statistica a  la 

nivel national;iii Promovarea proiectului la nivelul 

institutiilor beneficiare; organizarea a peste 20 de 

sesiuni de tarining /an privind utilizarea acestor 

resurse; c. Obiective pe termen scurti. i. Achizitia 

resurselor de informare si documentare stiintifica in 

format text integral si bibliogarfic pentru anii 2009-

2011 anstfel incat sa se asigure accesul la minim 

60% din literatura stiintifica cu factor de impact ISI

NU 21.70 16.35 3.35 2.00

Unitatea Executiva 

pentru Finantarea 

Invatamantului Superior 

si a Cercetarii, 

Dezvoltarii si inovarii 

(Institutul National de 

Informare si 

Documentare)

OI Cercetare 11.05.2009 10.11.2012 80% 100.00%

88 Platforma de Cercetare Farmaceutica avansata

1. Realizarea infrastructurii necesare unei platforne 

moderne de cercetare dezvoltare farmaceutica într-

un domeniu aflat într-o continuă expansiune la nivel 

european şi mondial privind elaborarea de noi 

medicamente sigure, eficiente, în vederea asigurării 

unei stări cât mai bune de sănătate a populaţiei; 2. 

Crearea unei echipe interdisciplinare de cercetare 

formată din cercetători cu o pregatire ştiinţifică de un 

înalt nivel şi tineri absolvenţi ce vor fi specializaţi în 

domenile de activitate ale centrului; 3. Realizarea de 

activitati de cercetare – dezvoltare în domeniul 

formularii si dezvoltarii farmaceutice, 

biodisponibilităţii, farmacocineticii şi  bioechivalenţei 

medicamentelor; 4. Realizarea de parteneriate cu 

mediul academic în vederea realizării de noi 

medicamente

NU 16.67 7.72 1.58 7.37
SC Polipharma 

Industries SRL
OI Cercetare 10.05.2011 10.11.2012 2% 100.00%

89

Dezvoltarea Laboratorului de Cercetare Tehnologică a 

sistemelor de iluminare LED (Light Emitting Diode) 

pentru industria naţională de autoturisme (LuminaLED)

Realizarea unui laborator de cercetare tehnologică 

avansată în domeniul sistemelor de iluminare de tip 

LED (Light Emitting Diode – Diode emiţătoare de 

lumină) pentru industria naţională de autoturisme, 

corespunzător cerinţelor actuale şi dezvoltărilor 

revoluţionare viitoare ale sistemelor de iluminare, 

care sporesc eficienţa energetică, protejează mediul, 

cresc competitivitatea şi valoarea adăugată a 

cercetării şi producției.                                                                                                                                                                                                              

Dezvoltarea Unității de Cercetare (DiAt) - Die Attach, 

pentru tehnologia de asamblare structura LED (die) 

pe substrat;

• Dezvoltarea Unităţii de Cercetare (WiBo) - Wire 

Bonding pentru tehnologia formării contactelor 

electrice;

• Dezvoltarea Unităţii de Cercetare (EncaLe) – 

Encapsulation with Lens pentru tehnologia de 

încapsulare şi formare a sistemului optic (lentilă).

NU 15.81 7.72 1.58 6.51

S.C. 

MICROELECTRONICA 

S.A

OI Cercetare 27.04.2011 26.04.2013 7% 80.00%

90
Sistem informatic integrat pentru dosarul electronic de 

sanatate

• Implementarea sistemului national Dosarul 

Electronic de Sanatate al pacientului (DES)
NU 38.21 25.15 5.66 7.40

Casa Nationala de 

Asigurari de Sanatate
OIPSI 21.02.2011 21.02.2013 0% 80.00%

91 Prescriptia electronica

•  Monitorizarea în timp real a necesarului şi 

consumului de medicamente în România.

  Eliminarea erorilor de medicaţie şi a fraudelor din 

sistemul actual de prescripţie.

  Implementarea unui sistem de control/supervizare 

a prescripţiei.

NU 11.29 7.34 1.65 2.30
Casa Nationala de 

Asigurari de Sanatate
OIPSI 21.02.2011 21.05.2012 0% 100.00%



92
Eficientizarea consumului de energie a SC Prefabricate 

Vest Patru SA

Achizitia instalatiilor si echipamentelor specifice 

procesului de fabricatie al SC Prefabricate Vest patru 

in vederea obtinerii unei economii specifice de 

energie.

NU 24.42 6.83 0.95 16.64
SC Prefabricate Vest 

Patru SA
OI Energie 27.04.2011 27.04.2013 10 90.00%

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

93

Reabilitarea Drumului Judetean 252, Huruiesti - 

Gaiceana - Parancea - Bibiresti - Buhoci, Km 75+300 - 

130+100, Judetul Bacau

*  facilitatea mobilitatii populatiei, a bunurilor si 

serviciilor, in conditiile 

* reducerea poluarii, a riscurilor si a costurilor de 

transport de marfuri si calatori 

* punerea in valoare a arealului Huruiesti-Buhoci, 

zona cu potential pentru turismul de  agrement, 

istoric-cultural si de recreere si atragerea potentialilor 

investitori autohtoni si straini; 

* imbunatatirea accesului pe pietele locale si 

regionale, extinderea schimburilor comerciale si 

implicit a investitiilor productive.

NU 22.80 15.84 2.11 0.37 4.49 UAT Judetul Bacau
AMPOR / 

ADR Nord-Est
16.06.2010 16.11.2012 44.00% 100.00%

94

Baza de agrement cu terenuri de golf, de sport, piscine, 

functiuni complementare (club, vestiare, depozite, 

cabina poarta), cai de acces, parcari, utilitati aferente 

bazei de agrement, Comuna Fantanele, Judetul Arad

Dezvoltarea infrastructurii de agrement locale prin 

crearea unei baze de agrement  cu terenuri de golf, 

terenuri de sport, piscine si utilităti aferente în 

comuna Fântânele, judetul Arad în vederea cresterii 

numărului de turisti si favorizării dezvoltării 

economiei locale. Diversficarea serviciilor turistice în 

regiune si crearea unui turism de nisă, prin crearea 

infrastructurii necesare practicării golf-ului, activitate 

recreativă cu un potential foarte ridicat de atragere a 

turistilor străini, practicanti ai acestui sport. 

Dezvoltarea economică si socială a comunei 

Fântânele si a judetului Arad, prin crearea de locuri 

de muncă în domeniul turismului si prin crearea 

conditiilor prielnice atragerii de investitori locali si 

străini.

NU 19.67 10.15 0.00 4.35 5.17

SC BELLAVISTA GOLF 

VILLAS & RESORT 

SRL

AMPOR / 

ADR Vest
08.11.2010 08.04.2013 20.00% 100.00%

95
Reabilitarea drumului judeţean DJ 108 A :DN 1F - 

Românaşi-Creaca-Jibou-Benesat

Creşterea accesibilităţii zonei de confluenţă 

interjudeţeană prin racordarea la DN 1F (Zalău - 

Baia Mare), DN 1H, drumul expes Petea- Satu-Mare- 

Baia-Mare şi Autostrada Transilvania - Imbunatatirea 

infrastructurii rutiere pe o distanta de 36,311 km. 

Reducerea costurilor de exploatare si intretinere cu 

50 015 Euro pe intrega perioada de analiza; 

cresterea valorii economiilor de timp pe intregul 

drum inclusiv eliminarea rutelor ocolitoare datorita 

infrastructurii existente; cresterea vitezei de circulatie 

cu 55%  in primul an de implementare pentru toate 

categoriile de vehicule; crestere sigurantei traficului; 

reducerea costurilor de operare cu 17% a vehiculelor 

in primul an de implementare a proiectului; 

protejarea mediului prin reducerea noxelor chimice si 

mecanice; tragerea de noi investitii in zona si 

crearea de noi locuri de munca; imbunatatirea 

accesului la pietele marilor centre urbane (zalau, Cluj 

Napoca, Baia Mare) si care procesatorii de produse 

agro-alimentare din judetele Salaj, Maramures si 

Cluj. 

NU 23.88 17.39 2.31 0.40 3.78 UAT Judetul Salaj
AMPOR/

ADR Nord-Vest
30.06.2010 30.06.2013 25.00% 90.00%



96
Centru pentru sprijinirea afacerilor "West Gate Business 

Center"

Crearea Centrului de sprijinire si dezvoltare a 

afacerilor West Gate Business Center în municipiul 

Bucuresti, în vederea creării de noi locuri de muncă 

si a dezvoltării economiei locale. Indicatorii de 

rezultat corespunzători obiectivului specific al 

proiectului sunt următorii:

- Rata de ocupare a structurii de sprijinire a 

afacerilor de cel puŃin 68% în 2 ani de la finalizarea 

proiectului;

- Crearea a cel puţin 320 locuri de muncă 

permanente în cadrul firmelor găzduite în centrul de 

afaceri, în 2 ani de la finalizarea implementării 

proiectului;

- 52 firme găzduite în cadrul structurii de sprijinire a 

afacerilor, formate în procent de 100% din IMMuri, 

din care 94,2% întreprinderi micro si mici, în 2 ani de 

la finalizarea proiectului.

- Cresterea cu aproximativ 14.652,32 mp a spaţiilor 

de birouri destinate închirierii până la finalizarea 

proiectului;

- 1 pachet de servicii si facilităţi oferite IMM-urilor si 

microîntreprinderilor cuprinzând: servicii suport 

operaţionale si cresterea eficienţei energetice prin 

măsurile propuse în cadrul proiectului ,

NU 20.54 8.19 1.25 6.56 4.53 SC ALMA TRADE SRL
AMPOR / 

ADR Bucuresti-Ilfov
23.02.2011 22.11.2012 8.00% 100.00%

97 Modernizarea Bulevardul Dorobantilor

Proiectul vizeaza imbunatatirea infrastructurii de 

transport la nivelul municipiului Braila, pentru a 

facilita mobilitatea populatiei, a bunurilor si serviciilor 

in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile a 

municipiului Braila. Obiectivele specifice:  

Modernizarea caii rutier Dorobantilor in lungime de 

4,7 km, compusa din patru benzi, cate doua benzi pe 

fiecare sens in latime de 7 m;Modernizarea celor 

doua  cai de rulare a tramvaiului in lungime de 4 km 

prin adoptarea solutiei tehnice care sa permita in 

anumite situatii si circulatia auto; Consolidarea 

canalului colector Germani situat in corpul caii 

Dorobantilor.

NU 29.08 19.56 0.00 4.79 4.74 UAT Municipiul Braila
AMPOR/ 

ADR Sud-Est
22.07.2009 22.10.2012 21.00% 90.00%

98 Reabilitare spital judetean de urgenta Vâlcea

Obiective specifice:

-transformarea infrastructurii de sanatate de urgenta 

existente in vederea  conformarii la standerdele 

europene in domeniu pentru obtinerea certificarii ca 

spital de urgenta.

-asigurarea  egalitatii de sanse a pacientilor din 

punctul de vedere al investigarii.

-informarea populatiei cu privire la serviciile medicale 

de urgenta.

Prin proiect se vor reabilita  corpurile de cladire A si 

B  si se vor face dotari cu echipamente medicale si 

mobilier specific.

NU 17.17 11.78 1.79 0.28 3.32 UAT Judetul Valcea
AMPOR/ 

ADR Sud-Vest
09.09.2011 09.09.2014 0.00% 35.00%

99

Construirea unui pasaj subteran in vederea 

decongestionarii traficului rutier din zona metropolitana 

Craiova - realizare pasaj denivelat subteran, pe sub 

intersectia strazii Aries cu Str A I Cuza si respectiv cu 

Str Imparatul Traian in vederea preluarii traficului auto 

pe Bvd Carol  I-Str Aries

Imbunatatirea infrastructurii urbane prin construirea 

unui pasaj subteran , reamenajarea intersectiei 

semaforizate cu str. A I Cuza si amenajarea unui 

sens giratoriu cu str.Imparatul Traian.Reducerea 

timpului de calatorie in oras cu 14%.Cresterea cu 

peste 7% a numarului de persoane care vor utiliza 

mijloacele de transport in comun.

NU 15.36 10.04 2.21 0.25 2.86
UAT 

Municipiul Craiova

AMPOR/ 

ADR Sud-Vest
09.09.2011 09.01.2014 0.00% 35.00%

100
Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur - Piata 

Garii in Municipiul Cluj Napoca

Obiectiv general: reabilitarea infrastructurii de 

transportt urban si imbunatatirea serviciilor urbane in 

Zona Metropolitana Cluj in vederea cresterii calitatii 

vietii si dezvoltarii regionale echilibrate. Obiectiv 

specific: reabilitarea si modernizarea liniei de tramvai 

pe ruta Manastur-Piata Garii in vederea cresterii 

gradului de siguranta rutiera si a mobilitatii populatiei 

cu impact asupra dezvoltarii durabile a municipiului 

Cluj-Napoca.

NU 17.87 10.52 2.31 0.26 4.77
UAT Municipiul 

Cluj Napoca

AMPOR/ 

ADR Nord-Vest
15.10.2010 15.08.2014 13.00% 80.00%


