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Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Prioritate de investitii
Alocare brută (cu rezerva de performanta)

TRANSPORT (Axa Prioritară 1 si Axa Prioritară 2)

Rutier (autostrazi si drumuri nationale)

Feroviar (cai ferate)

Naval (porturi și îmbunătățire a condițiilor de
navigație)

Valoare apel de
proiecte (euro)

3,272,490,992

Necompetitiv
(cu depunere continuă pe
bază de liste de proiecte
preidentificate)

1,855,280,485

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

330,972,729

Aeroporturi

43,247,677

Aeroporturi fazat

10,000,000

Dezvoltare terminale intermodale

95,419,836

Imbuntatire siguranta pe toate modurile de
transport si conditii de mediu

85,196,283

Investiții în infrastructura de trecere a punctelor de
comunicare transnațională

21,299,071

Infrastructură de apă și apă uzată

Beneficiar eligibil

Stadiu

Lansat (30 Mai 2016)

Lansat (30 Mai 2016)

CNADNR

Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T (conform
standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres
/drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire
aferente reţelei

Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. Pentru sectorul rutier, sunt 15 proiecte fazate, pana la 31
iulie 2017 dintre care au fost aprobate si contractate 8 proiecte, 7 proiecte se afla in etapa de evaluare.
Proiectele fazate Sebes-Turda si DN73 vor fi pregatite ca proiecte noi si se preconizeaza finalizarea cererii de finantare pentru prmul
Trim al anului 2018.
In 2017, se preconizeaza transmiterea proiectului Autostrada Campia Turzii-Ogra- Targu Mures

CFR/MT/ARF

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe
reţeaua TEN-T centrală;
Achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele
construite, a componentei ERTMS aferente
Masurile de reforma feroviara;
Imbunatatirea calitatii servicilor (ex modernizarea garilor)

Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT.
Pentru sctorul feroviar, exista 8 proiecte fazate, dintre care 7 au fost depuse iar dintre acestea 3 proiecte au fost contractate. Cel
mai important proiect feroviar (Radna-Gurasada-Simeria) are o val. eligibila de 2 mld. euro. Proiectul are HG indicatori aprobat si a
contractat doua loturi de executie lucrari (inval de 1 mld. euro). Cererea de finantare pentru proiect se preconizeaza a fi transmisa
Comisiei Europene in acest an.

Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe
Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum şi în
Necompetitiv (cu
interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziţia
Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017,
depunere continuă pe bază
Administratii portuare/ Administratii de de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea
dupa definitivarea schemelor de ajutor de
de liste de proiecte
canale navigabile
navigabilităţii pe Dunăre;
stat)
preidentificate)
Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe
rețeaua TEN-T, inclusiv componente aferente transportului
intermodal;
Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)
Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Lansat (30 Mai 2016)

Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017,
dupa definitivarea schemelor de ajutor de
stat)
Lansat (29 august 2016)

METROREX

Proiecte de infrastructura de metrou, inclusiv acces in statii si
instalatii de ventilatie

Aeroporturi (in ordinea prioritizarii din
MPGT)
Infrastructura aeroportuara conform necesarului identificat in
MPGT, insotite de masuri de protectie a mediului
Aeroport Craiova (fazat din POS T 20072013)

Necompetitiv (cu
Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017,
Autoritati locale, Operatori de
depunere continuă pe bază dupa definitivarea schemelor de ajutor de
terminale intermodale
de liste de proiecte
stat)
Necompetitiv (cu
Administratori infrastructura de
depunere continuă pe bază
Lansat (20 iulie 2016)
transport, Politia rutiera, Politia
de liste de proiecte
transporturi
preidentificate)
Necompetitiv (cu
MT, ANAF, operatorul de infrastructura
depunere continuă pe bază
Lansat (20 iulie 2016)
la punctul de trecere al frontierei,
de liste de proiecte
Politia Rutiera, Politia Transporturi
preidentificate)

Infrastructura in terminale intermodale

Schema de ajutor de stat in curs de elaborare. Definitivarea acesteia a depins de aprobarea modific[rii Reg 651/2014 care clarifica
aspectele de ajutor de stat pntru infrastructura portuara.

Pentru acest tip de interventie este se preconizeaza aprbarea a doua scheme de ajutor de stat si a doua ghiduri, separat pentru
beneficiari publici si beneficiari privati.

Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT.
Apelul se bazeaza pe 4 proiecte fazate (din care M2 trebuie promovat ca proiect nou) si 3 proiecte noi, din care 2 majore (M6. 1 Mai
- Otopeni - 746 mi. euro si M5 Eroilor - Piata Iancului - 500 mi. euro). Pana la acest momentau fost depuse 3 proiecte fazate in
MySMIS, au fost aprobate 2 - fiind in proces de contractare.
Schema de ajutor de stat in curs de elaborare. Definitivarea acesteia a depins de aprobarea modificarii Reg 651/2014 care clarifica
aspectele de ajutor de stat pntru infrastructura aeroportuara.

Un proiect aprobat (singurul eligibil), aflat in faza de contractare.
Schema de ajutor de stat este in cus de definitivare. Aspectele legate de ajutorul de stat pentru intermodal vor fi incluse in schama
privind infrastructura portuara.

Măsuri de siguranța pentru toate mijloacele de transport, dar in
Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. 2 proiecte fazate sunt in curs de pregatire.
special in siguranta rutiera

Echipamente si infrastructura de acces in punctele de vamale in special transport rutier

Ghidul a fost aprobat de AM POIM in iulie 2016, este in curs de reavizare la MDRAPFE pentru a fi relansat de OIT. Nu s-a demarat
inca pregatirea niciunui proiect.

Sisteme judetene integrate de management al deseurilor la
nivel judetean

Apelul se bazeaza pe 18 proiecte fazate, un proiect major (incineratorul de la Bucuresti - 200 mil. euro si posibile alte 4
proiecte noi de infratsructura integrata la nivel judetean).
Dintre ele 18 proiecte fazate, 13 proiecte transmise prin MySMIS, din care: 11 proiecte fazate contractate); 2 proiecte se afla în
contractare, alte 5 proiecte fazate in stadiu avansat de pregatire.

4,466,704,803

4,198,702,539

351,857,279

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

2,846,845,260

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Lansat (19 Aprilie 2016)

Lansat (28 Martie 2016)

Consilii judetene (pentru Asociatii de
Dezvoltare Comunitara)

Operatori Regionali de Apă

Proiecte regionale de infrastructura de apa si apa uzata

Custozi/Administratori ai ariilor
Elaborarea planuri de management pentru arii naturale
naturale protejate,ONG/institute de
protejate
cercetare/universităţi/autorităţi ale
Implementare planuri de management
administraţiei publice centrale-locale

Biodiversitate

240,094,118

Competitiv (cu depunere
Lansat (19 Aprilie 2016); (Suspendat
continua)
Decembrie 2016 - se relanseaza in Iulie 2017)

Refacerea ecosistemelor degradate

75,200,000

Competitiv (cu depunere
continua)

Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017,
dupa finalizarea unui studiu de specialitate
desfasurat de Ministerul Mediului)

De definit in urma studiului MM

15,294,118

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Lansat (19 Aprilie 2016)

Ministerul Mediului

Monitorizarea calității aerului

Acțiuni finanțabile

6,809,320,366

682,666,667

Infrastructura de gestionare a deseurilor

Data estimativă a lansării ghidului

6,396,573,740

Metrou

Alocare brută (cu rezerva de performanta)
MEDIU (Axa Prioritară 3, Axa Prioritară 4 si Axa
prioritară 5)

Tipul apelului de proiecte

Apelul se bazeaza pe 29 proiecte fazate, 40 proiecte AT si 44 proiecte majore (val. 7,47 mld. euro). 61 proiecte transmise prin
MySMIS, din care: 48 proiecte contractate (1 proiect major, 28 fazate si 19 proiecte AT pregatire investitii - 1,1 mid. euro - valoare
eligibila); alte 8 proiecte aprobate - in contractare (2 majore, 1 fazat, 5 AT); 5 proiecte in evaluare (5 AT); alte 8 proiecte in faza
avansat de pregatire (5 AT, 1 proiect noi de investitii). Cele 3 proiecte majore (val. estimata de cca. 390 mil. euro - valoare eligibila)
au fost transmise la IQR.

Apel suspendat. Se estimeaza ca acesta se va relua in luna august 2017. Din cele 58 proiecte depuse, 33 proiecte aprobate din care
18 contractate; 15 proiecte respinse; 9 proiecte au fost suspendate; 1 proiecte retras

Refacerea de ecosisteme degradate care nu sunt situate in arii
protejate

Sesiunea de proiecte poate fi lansata doar dupa finalizarea (de catre Ministerul Mediului) a unui studiu privind ecosistemele
degradate. Se estmieaza ca studiul va fi disponibil in draft in octombrie 2017, urmand ca definitivarea ghidului a se faca pana la
finalul anului 2017, urmand ca depunerea de proiecte sa inceapa cu ianuarie 2018.

Echipamente de monitorizare a calitatii aerului pentru
Ministerul Mediului

3 proiecte preidentificate. Ministerul Mediului nu a finalizat scrierea cererilor de finantare; Solutie: solicitare catre MM pentru
accelerarea procesului de pregatire.

Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Valoare apel de
proiecte (euro)

Tipul apelului de proiecte

Data estimativă a lansării ghidului

Reducere suprafețe poluate istoric

107,000,000

Competitiv (cu depunere
continua)

Nelansat (estimat pentru iulie 2017)

Reducere suprafețe poluate istoric - fazat

33,000,000

Lista proiecte fazate

Lansat (30 decembrie 2016)

Reducere efecte inundații si eroziune costiera- fazat

6,700,000

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Lansat (22 decembrie 2016)

Prioritate de investitii

Reducere efecte inundații si eroziune costiera

Alocare brută (cu rezerva de performanta)
ENERGIE (Axa Prioritară 6, Axa Prioritară 7, Axa
prioritară 8)

Autorități publice/alte organisme
Decontaminarea situri poluate istoric aflate in inventarul
publice, inclusiv structuri subordonate
siturilor contaminate
acestora

Autoritati publice locale

Decontaminarea situri poluate istoric aflate in inventarul
siturilor contaminate

ANAR (Administratia Nationala Apele
Proiecte de prevenire a riscului la inundatii
Romane)
MM-MAP-ANAR

Proiecte de prevenire a riscului la inundatii si eroziune costiera

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Nelansat (estimat pentru Noiembrie 2017
dupa modificarea Evaluarii Nationale a
Riscurilor si modificare POIM)

MM- MAP-ANAR, alti potentiali
beneficiari identificati prin Evaluarea
Nationala a Riscurilor

Proiecte de prevenire a riscurilor identificate (posibil cutremur,
seceta, epidemii, incendii de padure)

47,000,000

Necompetitiv (cu
depunere continuă pe bază
de liste de proiecte
preidentificate)

Lansat (19 Aprilie 2016 )

IGSU/alti parteneri cu responsabilitati
in domeniu

80,058,823

Necompetitiv (cu
Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017
depunere continuă pe bază
dupa finalizarea Evaluarii Nationale a
de liste de proiecte
Riscurilor si modificare POIM)
preidentificate)

395,652,941

Îmbunătățire reacție la dezastre (Riscuri identificate
prin evaluarea nationala a riscurilor)

Acțiuni finanțabile

Nelansat (lansare iulie 2017)

Alte riscuri (fondurile ramase necontractate pana in
ferbuarie 2017 pentru inundatii si eroziune costiera)

Îmbunătățire reacție la dezastre (proiecte no-regret)

Beneficiar eligibil

Stadiu

Cele 2 proiecte identificate se afla in pregatire (aprobare estimata in cursul anului 2017)

1 proiect a fost contractat si celălalt proiect fazat se afla evaluare, apelul este inchis.

Cele doua proiecte fazate au fost depuse in data de 30 iunie 2017, apelul este inchis.
In paralel s-a dezvoltat proiectul de eroziune costiera si au fost identificate alte proiecte ce urmeaza fi promovate in cursul acestui
an sau in 2018.

2 proiecte contractate, unul finalizat si unul in implementare
Echipamente pentru institutile specializate care au atributii in
situatiile de urgenta, corelat cu riscurile identificate

IGSU/alti parteneri cu responsabilitati
in domeniu

In prezent se afla in pregatire trei proiecte (Mutirisc II - IGSU, STS - SNUAU, IGSU & SPP), in valoarea de cca 160 mil. Euro. Se
preconizeaza lansarea unui apel intermediar pentru Modernizarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

605,688,361

569,347,057

Creșterea producției de energie din surse alternative
(geotermal, biomasa, biogaz)

83,858,823

Competitiv (cu depunere
continua)

Lansat (17 mai 2017)

UAT/societăți comerciale activitate
producție de energie

Instalatii de producere a energiei din surse regenerabile

Ghiduri lansate in 17 mai, cu depunere incepand cu 17 iulie.

Dezvoltarea infrastructurii de distribuție de energie
din surse alternative

20,964,706

Competitiv (cu depunere
continua)

Lansat (18 August 2016)

Operatori de distribuție /transport
energie electrică

Măsuri de intarire a retelelor electrice care trebuie sa preia
energia renerabila

Apel in curs - 1 proiect depus aflat in evaluare.

Monitorizarea consumului energie pentru
consumatori industriali

11,752,941

Competitiv (cu depunere
continua)

Lansat (18 August 2016)

Societăți comerciale din industrie
consumuri de peste 1000 tep (tone
echivalent petrol)/an

Echipamente de monitorizare a consumului de energie la marii
consumatori industriali

Apel in curs - 7 proiecte depuse aflate in evaluare

Contorizare inteligenta

38,117,647

Cu depunere continuă, pe
bază de liste de proiecte
preidentificate

Lansat (18 August 2016)

Cogenerare de inalta eficienta

63,529,412

Competitiv (cu depunere
continua)

Lansat (17 mai 2017)

Dezvoltarea infrastructurii de termoficare in orașe
selectate

275,894,118

Cu depunere continuă, pe
bază de liste de proiecte
preidentificate

Lansat (9 iunie 2016)

Dezvoltarea infrastructurii de transport energie
electrică și gaze

75,229,410

Cu depunere continuă, pe
bază de liste de proiecte
preidentificate

Lansat (9 iunie 2016)

Alocare netă

11,164,623,336

94% din alocarea eligibila
bruta a POIM

Alocare brută
Lansat 2016 si 2017
De lansat in 2017

11,881,713,557
10,037,071,330
1,127,552,006

De lansat dupa alocare rezerva de performanta

717,090,221

Decizie in 2019

Instalarea de echipamente de monitorizare inteligenta la
Operatori de distribuție /concesionari
consumatori casnici si retehnologizarea retelelor pentru a
ai servicului public de energie electrică
permite utilizarea acestor contoare

Societati comerciale din industrie

Centrale cu cogenerare de inalta eficiență

Bucuresti, Bacău, Botoșani, Focșani, Reabilitarea retelelor de transport si distributiei a energiei
Oradea, Ramnicu Vâlcea, Timișoara, Iași termice

Transelectrica si Transgaz

Constructia de linii de transport a energiei eletrice si a gazului

Apel in curs. Apelul se bazea pe 8 proiecte predefinite (1 proiect pentru fiecare operator concesionar al retelei de retelei
electrice - proiecte demonstrative pentru contorizare inteligenta)

Ghiduri lansate in 17 mai 2017, cu depunere incepand cu 17 iulie.

Apelul vizeaza 7 orase preidentificate prin POIM (Oradea, Timisoara, Ramnicu Valcea, Focsani, Iasi, Bacau, Botosani), si un
proiect fazat (Bacau). 2 proiecte aflate in diverse etape de pregatire (Iasi, Focsani, Valcea). A fost depus, evaluat și
contractat proiectul de termoficare Oradea (cca 22 mil. euro). Proiectul de termoficare al PMB este in faza incipienta de
pregatire., fiind transmis un prim draft la JASPERS

.Apel in curs. Cele 2 proiecte identificate se afla in pregatire (aprobare estimata in cursul anului 2017)
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Prioritate de investitii

Valoare apel de
proiecte (euro)

Tipul apelului de proiecte

Data estimativă a lansării ghidului

Beneficiar eligibil

Acțiuni finanțabile

Stadiu

