
Ce este Regio - Programul Operaţional Regional? 
 

Programul Operaţional Regional este unul dintre primele programe 
operaţionale româneşti aprobate de Comisia Europeană şi singurul program 
operaţional multisectorial care permite atât finanţarea proiectelor individuale cât 
şi a proiectelor integrate cu impact vizibil asupra dezvoltării regionale şi locale.  

Programul este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale 
României. 

Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea unei dezvoltări 
economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, 
prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea 
infrastructurii şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică, 
pentru a face din regiunile României locuri mai atractive pentru investitori 
şi locuitori”. Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare diferenţiată a fondurilor 
pe regiuni, invers proporţională cu gradul de dezvoltare a acestora. 

Aceasta înseamnă că Regio urmăreşte reducerea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin 
dezvoltate. Regio este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), unul dintre Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. 

Bugetul total alocat Regio este de aproximativ 4,4 miliarde Euro pentru 
perioada 2007 - 2013. Finanţarea Programului se realizează din fonduri ale UE 
(aproximativ 84% din bugetul total) şi fonduri naţionale (16%), din care 14% 
finanţare publică şi 2% finanţare privată. 

Alocarea fondurilor în cadrul Programului se realizează pe axe prioritare 
de dezvoltare şi, orientativ, pe regiuni de dezvoltare. 
 

Axe prioritare tematice 
 

Axa 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
 
Operaţiuni 
 
• dezvoltarea microîntreprinderilor 
Activităţi eligibile orientative 
• achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de 
producţie, servicii, construcţii 
• achiziţionare sisteme IT (hardware şi software) 
• construcţia/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie a 
microîntreprinderilor 
 
Solicitanţi eligibili 
 

Microîntreprinderi care dezvoltă activităţi în mediul urban, în domeniul 
producţiei şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor. 

Toate elementele privind eligibilitatea solicitantului sunt detaliate în ghidul 
solicitantului cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului CE 



1998/2006 privind ajutorul de minimis (max. 200.000 euro) care va fi acordat 
microîntreprinderilor. 
 
Valoarea proiectului 
 

Se va încadra între 20.000 – 500.000 Euro/echivalent lei.  
Valoarea finanţării nerambursabile: 200.000 Euro, în conformitate şi în 

condiţiile prevăzute prin schema de ajutor de minimis aplicabilă pentru acest 
domeniu major de intervenţie. 
 
Axa 5 
 
Domeniul de intervenţie 5.2 
 

Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 
 
Operaţiuni 
 
• dezvoltarea turismului bazat pe resurse turistice naturale 
• valorificarea potenţialului oferit de turismul montan 
• dezvoltarea turismului balnear 
• modernizarea/extinderea structurilor de cazare5 şi a utilităţilor conexe 
• crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a 
utilităţilor conexe 
 
Activităţi eligibile orientative 
 
Infrastructura de turism de utilitate publică 
• reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul 
drumului în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice 
• construire/modernizare puncte (foişoare) de observare/filmare/fotografiere 
• reabilitarea/modernizarea reţelei de utilităţi din corpul străzii 
• construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice 
naturale 
• construire/modernizare refugii montane 
• marcarea traseelor montane 
• amplasarea de panouri de orientare şi informare turistică 
• amenajarea posturilor SALVAMONT 
• crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a spaţiilor de recreere şi popas, 
a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale 
• crearea/reabilitarea parcurilor balneare, parcurilor – grădină 
• construire piste pentru cicloturism 
• construire căi de acces la obiectivul turistic natural modernizat/extins 
 
 



Infrastructura de turism publică/privată, care intră sub incidenţa regulilor 
ajutorului de stat 
 
• dezvoltarea reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline 
cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze 
terapeutice, factori sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) 
• crearea/modernizarea/dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din 
staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice 
• amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni 
geologice, peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) prin: instalaţii de iluminat, 
încălzire, ventilaţie creare/modernizare grupuri sanitare creare puncte de 
colectare a gunoiului menajer 
• crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice 
(grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.) 
• modernizare şi extindere structuri de cazare şi utilităţi conexe 
• dotare structuri de cazare cu echipamente specifice 
• construire piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie 
• construire terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie 
• modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes 
turistic din zonele de deal şi de munte 
• creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de 
agrement 
• construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii 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 întreţinerea pârtiilor 
de schi) 
• construirea/dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă 
şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare 
• amenajări specifice sporturilor nautice 
• amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv 
 
Sunt exceptate de la finanţare: 
 
• structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de închiriat în 
locuinţe familiale sau în clădiri cu altă destinaţie (conform Ordinului nr. 510/2002) 
• pensiunile agro-turistice 
• unităţi de alimentaţie publică cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri 
etc. situate în afara spaţiilor de cazare 
 
Solicitanţi eligibili: 
 

Pentru activităţile prevăzute în cadrul „Infrastructurii de turism de utilitate 
publică”: 
• autorităţi ale administraţiei publice locale 



• asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
• parteneriate între autorităţile administraţiei publice locale 
 
Pentru activităţile prevăzute în cadrul „Infrastructurii de turism publice/private, 
care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat”: 
 
• autorităţi ale administraţiei publice locale 
• parteneriate între autorităţile administraţiei publice locale 
• asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
• IMM-uri din domeniul turismului, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din 
Economia Naţională (CAEN), după cum urmează: 
 

Secţiunea H - Hoteluri şi restaurante şi Secţiunea O – Alte activităţi de 
servicii colective, sociale şi personale: 9233, 9234, 9253, 926, 9272, 9304, în 
conformitate cu Ordinul INS Nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării 
Activităţilor din Economia Naţională (în vigoare până la 31 decembrie 2007) 
Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi de 
alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie” şi 
Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative: 9104, 931, 932, în 
conformitate cu Ordinul INS Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării 
Activităţilor din Economia Naţională (intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008) 
 
Valoarea proiectului 
 

Se va încadra între 200.000 – 25.000.000 Euro/echivalent lei. Valoarea 
totală maximă a proiectelor de modernizare/extindere structuri de cazare este de 
5.000.000 Euro. Finanţarea nerambursabilă va atinge 98% din costurile eligibile, 
în cazul proiectelor privind infrastructura de turism de utilitate publică. În cazul 
proiectelor privind infrastructura de turism publică/privată, 
care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, valoarea finanţării 
nerambursabile va fi calculată în conformitate cu intensitatea ajutorului de stat 
stabilită pentru România prin decizia Comisiei Europene C(2007)112 final din 
24.01.2007. 
 
pentru detalii vă adresaţi compartimentului de integrare europeană, din cadrul 
Primăriei Municipiului Marghita la adresa primaria@marghitaonline.ro sau la  
telefon 0259/362001   
 
(sursa www.inforegio.ro)  
 

mailto:primaria@marghitaonline.ro
http://www.inforegio.ro

