PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “MEDIU”
– măsuri active şi în curs de activare –

Axa Prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată
 construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
 construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile;
 construcţia/extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de
canalizare;
 construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;
 construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;
 contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.;
 asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaţie);
 management şi publicitate (inclusiv conştientizarea publicului), îmbunătăţirea guvernării
instituţionale.

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor










achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă;
construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;
recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri
provenite din echipamente electrice şi electronice, etc) şi alte tipuri specifice de deşeuri
(deşeuri provenite din construcţii şi demolări etc.);
închiderea depozitelor neconforme;
asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi
campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea,
reciclarea, compostarea), îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi contractarea
operatorilor de servicii de salubritate.

2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric



reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin utilizarea măsurilor adecvate pentru categorii
specifice de situri contaminate;
asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte, studii de opţiune, management, supervizare
şi publicitate.
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Axa Prioritară 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
3.1. Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele
mai afectate
 introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO 2,
NOX şi pulberi;
 reabilitarea boilerelor şi a turbinelor;
 introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare;
 reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme;
 reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii (inclusiv reproiectarea reţelelor
dacă acest lucru este justificat din motive de cost – eficienţă);
 asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului, elaborarea studiilor de opţiuni,
managementul, supervizarea lucrărilor şi publicitatea proiectului, inclusiv campanii de
conştientizare a publicului.

Axa Prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării
biodiversităţii şi Natura 2000
A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor
naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de
investiţii sau conservare)





pregătirea sau revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate;
pregătirea de studii, inventarieri, cartografiere, baze de date;
pregătirea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare a
habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional;
pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate (planuri pentru servicii de pază
şi prevenire riscuri la inundaţii, incendii etc.).

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului
în siturile protejate


marcaje, poteci, platforme de observare şi centre de vizitare (inclusiv achiziţionare de
echipamente specifice activităţilor de management, monitorizare şi supraveghere a ariilor
naturale protejate) etc.

C. Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitatelor
în ariile naturale protejate


lucrări de refacere a habitatelor naturale, reconstrucţie ecologică, amenajare coridoare de
migraţie, măsuri pentru crearea infrastructurii specifice managementului şi monitorizării
habitatelor, achiziţionare echipamente specifice etc.
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D. Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor


acţiuni de regenerare a speciilor de floră şi faună pe cale de dispariţie, măsuri privind
speciile străine invazive, implementarea de măsuri pentru managementul şi monitorizarea
speciilor de interes comunitar/naţional; achiziţionarea echipamentelor specifice acestor
activităţi etc.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare


pregătirea materialelor de informare şi publicitate, organizarea campaniilor de informare
şi conştientizare, publicarea rezultatelor consultărilor, crearea şi menţinerea paginilor de
internet etc.

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii
naturale protejate



organizare seminarii, grupuri de lucru; documentaţie pentru instruire şi creşterea
capacităţii instituţionale etc;
suport pentru autorităţile de mediu cu responsabilităţi în dezvoltarea şi monitorizarea
ariilor naturale protejate (studii, crearea de baze de date, sisteme de raportare, dotare cu
echipamente specifice de monitorizare şi control potrivit atribuţiilor etc.).
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