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Programul Operaţional Sectorial  
- MEDIU - 

 

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia conform căreia aceste fonduri 
vor fi alocate în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.  

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
(MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire 
a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-
2013. 

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de 
vedere al alocării financiare, pentru implementarea axelor prioritare prezentate dispunând de 
o alocare financiară de aproximativ 4,5 miliarde Euro din Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi Fondul de Coeziune, la care se adaugă şi cofinanţarea naţională de aproximativ 
1 miliard Euro.  

În procesul de elaborare a POS Mediu au fost luate în considerare: 
- obiectivele de dezvoltare economică şi socială ale României stabilite prin Planul 

Naţional de Dezvoltare 2007-2013; 
- strategia naţională privind utilizarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 

cuprinsă în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă; 
- prevederile regulamentelor comunitare privind Fondurile Structurale şi de 

Coeziune şi alte documente metodologice ale Comisiei Europene; 
- comentariile experţilor europeni, formulate atât în documentele de poziţie 

transmise României, cât şi în cadrul întâlnirilor bilaterale; 
- recomandările formulate în urma evaluării ex-ante şi a evaluării strategice de 

mediu; 
- observaţiile şi recomandările formulate de partenerii economici şi sociali care au 

fost consultaţi în procesul de elaborare. 

 

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale 
populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar 
de mediu.  

Realizarea acestui obiectiv global va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate 
spre următoarele Axe Prioritare: 

1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată ( Total 3,266 
miliarde Euro, din care grant UE 2,777 miliarde Euro) 
Această axă prioritară va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene 
pentru POS Mediu (60%). Investiţiile au în vedere extinderea/modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea de staţii de epurare, 
precum şi eficientizarea serviciilor publice de apă şi canalizare. Aceste investiţii se 
vor concretiza în proiecte regionale care vor viza, în prima fază, necesităţile din 
sectorul de apă în aglomerările urbane unde impactul asupra mediului este crescut, 
iar populaţia este numeroasă.. 
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2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric (1,168 miliarde Euro, din care grant UE 0,934 
miliarde Euro) 
În cadrul acestei axe, investiţiile vizează crearea de sisteme integrate de gestionare 
a deşeurilor la nivel regional (achiziţie de containere pentru colectarea selectivă, 
autogunoiere, facilităţi de sortare, compostare şi reciclare, construirea de depozite 
la standarde europene, închiderea depozitelor vechi, neconforme). Scopul acestor 
investiţii îl reprezintă atât creşterea atractivităţii diverselor zone pentru investitori 
şi vizitatori, cât şi reducerea efectelor negative ale zonelor contaminate în vederea 
asigurării condiţiilor de viaţă corespunzătoare pentru comunităţile locale. 

3. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare 
(0,458 miliarde Euro, din care grant UE 0,229 miliarde Euro) 
Această prioritate contribuie la îndeplinirea, de către România, a obligaţiilor 
asumate în sectorul calitatea aerului şi controlul poluării industriale, în special în 
ceea ce priveşte angajamentele de reducere a emisiilor poluante în atmosferă 
provenite de la sistemele municipale de termoficare. 

4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii 
(0,215 miliarde Euro, din care grant UE 0,172 miliarde Euro) 
Această prioritate vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor 
protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. 

5. Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc (0,329 miliarde Euro, din care grant UE 0,27 
miliarde Euro) 
Sprijinul financiar se va concentra pe investiţiile care să furnizeze un nivel adecvat 
al protecţiei împotriva inundaţiilor şi implicit al îmbunătăţirii stării economice, de 
mediu, ecologic şi de conservare a celor mai vulnerabile regiuni. Zonele ţintă 
pentru intervenţie vor fi selectate în concordanţă cu strategiile relevante la nivel 
regional şi naţional. Protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Mării Negre vizează 
reducerea eroziunii costiere, contribuind astfel la creşterea valorii de investiţie a 
acestei zone, dar şi la creşterea siguranţei populaţiei şi protecţiei mediului natural. 

6. Asistenţa Tehnică (0,174 miliarde Euro, din care grant UE 0,13 miliarde 
Euro ) 

Scopul acestei priorităţi este de a contribui la creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor Uniunii Europene, prin sprijinirea pregătirii proiectelor, finanţarea 
activităţilor ce privesc monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor, dar şi 
acţiuni de publicitate şi informare pentru POS Mediu. 

 Potenţialii aplicanţi/viitorii beneficiari ai proiectelor de infrastructură de mediu pot fi: 
- autorităţi publice centrale, regionale şi locale; 
- companii regionale de apă; 
- Administraţia Naţională „Apele Române”; 
- organizaţii non-guvernamentale. 
 

POS Mediu va fi administrat la mai multe nivele, după cum urmează: 

- Autoritatea de Management (MMDD) este responsabilă de implementarea programului, 
asigurând coordonarea globală şi managementul implementării POS Mediu; 
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- Cele 8 organisme intermediare, organizate ca structuri în subordinea MMDD în fiecare 
regiune de dezvoltare, sunt responsabile pentru implementarea priorităţilor de mediu din 
POS Mediu, la nivel regional; 

- Beneficiarii au rolul principal în gestionarea şi implementarea măsurilor aprobate prin 
POS Mediu. Aceştia sunt responsabili şi cu organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru 
licitarea şi contractarea serviciilor şi lucrărilor din cadrul proiectelor. 

- Autoritatea de Certificare şi Plată a fost creată în cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană; 

- Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul de sistem, 
verificări pe bază de eşantioane pentru FC şi FEDR; 

- Comitetul de Monitorizare asigură eficacitatea şi calitatea implementării programului 
operaţional sectorial, astfel: analizează şi aprobă criteriile de selecţie pentru operaţiunile 
finanţate prin POS Mediu, analizează periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor 
specifice ale programului operaţional, analizează şi aprobă rapoartele de implementare 
anuale şi finale. 

 În urma aprobării POS Mediu de către Uniunea Europeană, Autoritatea de 
Management (AM) pentru POS Mediu va elabora şi publica un ghid privind pregătirea, 
evaluarea şi selecţia proiectelor pentru fiecare axă prioritară. Apoi, în baza unui anunţ de 
solicitare a aplicaţiilor de finanţare publicat de AM, instituţiile/organismele interesate, vor 
pregăti aplicaţii de finanţare însoţite de documentele tehnico-economice şi de mediu solicitate 
în ghid. 

 Aplicaţiile vor fi înaintate Organismelor Intermediare din fiecare regiune în vederea 
analizării eligibilităţii proiectelor. Proiectele eligibile vor fi înaintate apoi către AM în 
vederea selecţiei pentru finanţare din POS Mediu. Selecţia se va face pe baza unor criterii 
aprobat de Comitetul de Monitorizare şi publicate în prealabil în anunţul de solicitare a 
aplicaţiilor. Toţi cei care au transmis proiecte pentru finanţare din POS Mediu vor fi anunţaţi 
în scris asupra rezultatului selecţiei. 

 Autoritatea de Management se va asigura că sistemul de selecţie a proiectelor respectă 
principiile parteneriatului şi transparenţei. 


