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3 noiembrie 2009 
 

Domeniul Major de Interventie  5.2 din cadrul POR 2007-2013 a fost relansat 
 
 
 
In data de  30 octombrie 2009, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat  la nivel national 
un nou apel de proiecte pentru Axa prioritara 5 a Programului Operational Regional Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice" din cadrul POR 2007-
2013. 
 
Alocarea financiară disponibilă la nivel national pentru această cerere deschisă de proiecte este de 108, 08 milioane 
euro. Alocarea financiara orientativa pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din fondurile totale alocate acestui 
domeniu major de interventie este de 10,889 milioane euro. 
 
Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii : 
    Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 5, Domeniul major de interventie 5.2, 
respectiv: 

�         Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenŃa ajutorului de 
stat) (solicitanŃi A1, A2, A3) 

- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităŃile din corpul drumului, în staŃiuni 
turistice balneare, climatice şi balneo – climatice; 

- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea / modernizarea 
infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

- Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere; 

- Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste 
activităŃi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului 
turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;  

- Construirea / modernizarea refugiilor montane; 

- Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont; 

- Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staŃiuni turistice balneare, climatice 
şi balneo-climatice. 

� Pentru infrastructura de turism de utilitate publică – privată (care intră sub incidenŃa ajutorului de 
stat) (solicitanŃi B1, B2, B3, B4, B5) 

- Dezvoltarea reŃelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenŃial 
terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la 
nivelul grotelor şi salinelor) din staŃiunile turistice balneare, climatice  şi balneo – climatice;  

- Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităŃi) a bazelor de tratament din staŃiunile 
turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice; 

- Construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; 

- Construirea de terenuri de sport; 
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- Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din 
zonele de deal şi de munte, 

- Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement; 

- Construirea pârtiilor de schi (inclusiv construirea de instalaŃii de transport pe cablu pentru 
persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea 
echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru 
întreŃinerea pârtiilor de schi); 

- Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă; 

- Amenajări specifice sporturilor nautice; 

- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităŃilor aferente; 

- Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităŃilor de 
utilizare a izvoarelor minerale; 

- Construirea de piste pentru cicloturism. 

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt: 
�                    pentru infrastructura de turism de utilitate publică:  

o unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale) 

o  AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară - definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările ulterioare 

o liderul parteneriatului între unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale) 

� pentru  infrastructura de turism  publică / privată, care intră sub incidenŃa regulilor ajutorului de stat:  

o unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale) 

o  AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară - definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările ulterioare 

o liderul parteneriatului între unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale) 

o IMM din domeniul turismului şi activităŃi conexe, în conformitate cu Clasificarea ActivităŃilor din 
Economia NaŃională (CAEN) 

o parteneriat între unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale) şi 
ONG-uri, având lider o unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraŃiei publice locale) 

Valoarea totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie 
cuprinsă între 700.000 lei şi 85.000.000 lei. 

Pentru proiectele care se implementează în mediul rural valoarea minimă totală a proiectului (suma tuturor 
cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie mai mare de 6.400.000 lei. 

 
Cererile de finantare se depun la Sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud – Est (Pta Independentei nr. 1, 
et.5, cod 810210 Braila, jud. Braila tel 0339/40.10.18) incepand cu 23 noiembrie 2009 si  pana la la depăşirea cu 
50% a alocării financiare regionale. Ghidul Solicitantului este disponibil la urmatoarele adrese www.inforegio.ro si 
www.adrse.ro. 

 
 


