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Context național  
 
În anul 2019, România a demarat negocierile cu Comisia Europeană, care au inclus aspecte 
generale privind procesul de programare a fondurilor de coeziune, calendarul procesului de 
programare și acțiunile întreprinse, stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante  sectoriale, 
identificarea viziunii strategice și a nevoilor de investiții pe sectoare, necesarul de asistență 
tehnică pentru aceste sectoare, arhitectura programelor operaționale, mecanisme de cooperare, 
obiective de investiții, capacitate administrativă.  

România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79,9 miliarde 
euro obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 
iulie 2020, din care 30,4 miliarde euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul 
de redresare și reziliență” structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de 
împrumuturi 16,6 miliarde euro.  

Pentru politica de coeziune a fost agreat un buget de 28,2 miliarde euro în care sunt incluse 
fonduri pentru politica de coeziune inclusiv fondurile alocate prin instrumentul REACT-EU, 
dezvoltare regională și pentru dezvoltarea resurselor umane.  

Pentru politica agricolă și pentru pescuit sunt alocate fonduri în valoare de 19,16 miliarde euro 
din care pentru plăți directe în agricultură fondurile alocate sunt în valoare de 12,20 miliarde euro, 
pentru pescuit fondurile sunt în valoare de 0,163 miliarde euro, pentru dezvoltarea rurală sunt 
estimate fonduri în valoare de 6,8 miliarde euro, inclusiv alocarea FEADR prin instrumentul Next 
Generation EU.  

Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 este documentul strategic 
național, negociat de fiecare stat membru UE cu Comisia Europeană, care stabileşte obiectivele 
tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în această perioadă de 
programare, ultima formă a acestuia datând din luna octombrie 2020. 

Selecției obiectivelor de politica s-a realizat pe baza: Recomandărilor Specifice de Țară, Planului 
Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, Programului Național 
de Reformă, Strategiilor naționale si provocărilor regionale. 

 

 

 



 
 

 

Denumire program 2021-2027 

 

Acronim 

8 Programe Operaționale Regionale: 

Program Operațional Regional București-Ilfov 
Program Operațional Regional Nord-Vest 
Program Operațional Regional Sud-Est 
Program Operațional Regional Sud-Muntenia 
Program Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 
Program Operațional Regional Vest 
Program Operațional Regional Centru 
Program Operațional Regional Nord-Est 

 
 
POR BI  
POR NV 
POR SE 
POR S  
POR SV  
POR V  
POR Centru  
POR NE 

Program Operațional Sănătate POS 

Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială  POIDS 

Program Operațional Educație și Ocupare  POEO 

Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare 

POCIDIF 

Program Operațional Dezvoltare Durabil PODD 

Program Operațional Transport POT 

Program Operațional pentru Tranziție Justă POTJ 

Program Operațional Asistență Tehnică  POAT 

Acordul de parteneriat prezintă selectarea obiectivelor de politică și a programelor prin care se va 
contribui la atingerea acestora. 

Selectarea Obiectivelor Politicii (Obiectivul Specific pentru Tranziție Justă) 

Obiectivul 
selectat 

Programul Fondul Justificare 

Obiectivul de 
Politică 1-O 
Europă mai 
inteligentă 

POCIDIF 

8 POR 

FEDR - creșterea gradului de colaborare dintre 
organizațiile CDI și întreprinderi, precum și de 
susținerea capacității întreprinderilor de a inova 

- facilitarea investițiilor productive, transfer 
tehnologic, implementarea de tehnologii noi, 
operaționalizarea structurilor de afaceri 
(incubatoare, acceleratoare, clustere, etc.), 



 
 

 

consolidare a start-up-urilor inovatoare cu potențial 
ridicat și scalare 

- digitalizarea serviciilor publice locale prin 
intervenții de tip smart-city 

Obiectivul de 
Politică 2 -O 
Europă mai 
ecologică 

PODD FEDR 

FC 

- Investițiile în eficiența energetică la nivel 
scăzut 
- Calitatea slabă a aerului 
- Politica României în domeniul apei prezintă 
în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește 
accesul la apă și la salubritate în zonele rurale, 
precum și cantitatea și calitatea apei potabile 
- Gestionarea deșeurilor continuă să 
reprezinte o provocare majoră pentru România. 
- Problema schimbărilor climatice și a 
degradării mediului 
- Pierderea semnificativă a biodiversității, 
creșterea riscurilor de dezastre 
- Infrastructura verde și decontaminarea 
siturilor vechi contaminate 
- Mobilitatea urbană este slab dezvoltată în 
toată România 
- Planurile de mobilitate urbană sunt 
caracterizate de o calitate slabă și depunerea în 
aplicare cu întârzierea proiectelor existente.  
- Regenerare urbană 
- Necesitatea consolidării biodiversității, 
infrastructurilor verzi în mediul urban și reducerea 
poluării. 
- Termoficare inclusiv pe baza surselor 
alternative 
- Nevoia de investiții în domeniile pescuit, 
acvacultură și procesare și dezvoltarea zonelor 
pescărești. 

POT FEDR 

FC 

8 POR FEDR 

PO 
Acvacultura 

si Pescuit 

FEPAM 

Obiectivul de 
Politică 3 -O 
Europă mai 
conectat 

POT FEDR 

FC 

- Rămâne prioritară rețeaua primară la nivelul 
României, întinsă preponderent pe aliniamentul 
rețelei TEN-T centrală si TEN-T globală urmată de 
rețeaua secundară de transport care are rolul de a 

 8 POR FEDR 



 
 

 

asigura accesibilitatea regională și urbană a rețelei 
primare de transport în mod eficient. 
- Au fost identificate nevoi de investiții cu un 
rang ridicat de prioritate pentru a dezvolta rețele 
transeuropene de transport rutier și feroviar.  
- Sunt necesare investiții pentru conectarea la 
rețele transeuropene de transport rutier și a rețelei 
de legătură. 
- Lipsa fiabilității și navigabilității la nivelul 
șenalului navigabil de pe Dunăre și a canalelor sale. 
- În multe porturi infrastructura rutieră și 
feroviară este veche, prost întreținută, 
necorespunzând cerințelor transportatorilor. 
- Numărul limitat și capacitatea terminalelor 
intermodale actuale de marfă.  

Obiectivul de 
Politica 4 –O 
Europă mai 
socială 

POEO FSE − Provocări majore în ceea ce privește 
relevanța educației și formării pentru piața forței de 
muncă, utilizarea corespunzătoare a resurselor de 
muncă și productivitatea muncii. 

− Investițiile insuficiente în infrastructura 
educațională 

− Învățământul profesional și tehnic nu se 
bucură de atractivitate/ popularitate în rândul 
elevilor/tinerilor, nivel crescut al abandonului școlar 

− Nevoie de o optimizare a sistemelor de 
educație și formare pentru a răspunde cerințelor 
pieței muncii 

− Antreprenoriatul și economia socială 
măsurile specifice pentru abordarea tinerilor NEETS 
și valorificarea potențialului lor economic  

− Pondere mare ale populației aflate în situație 
de risc, vulnerabilitate 

− Comunitatea romă se confruntă în 
continuare cu dificultăți 

− Sistemul de sănătate se confruntă cu mai 
multe probleme, care trebuie adresate prin: 
Intervenții cu impact asupra stării de sănătate, 

POIDS FSE  

FEDR 

POS FSE 

FEDR 

8 POR FEDR 



 
 

 

intervenții ce vizează serviciile de sănătate, 
intervenții transversale. 

Obiectivul de 
Politica 5 –O 
Europă mai 
aproape de 
cetățeni 

8POR FEDR - Trebuie sprijinită dezvoltarea urbană, pe 
baza priorităților identificate în Strategiile Integrate 
de Dezvoltare Urbană 
- Potențialul turistic regional natural și cultural 

este semnificativ și divers, dar insuficient exploatat  
- Patrimoniul cultural necesită ample investiții 

de modernizare, conservare și restaurare 
- Rezervațiile și monumentele naturale sunt 

elemente de unicitate la nivel european care trebuie 
integrate în circuitul turistic 
- Resursele balneare și de ape minerale sunt 

semnificative cu un însemnat potențial turistic 
- Diversificarea ofertelor de turism şi creşterea 

calității serviciilor pot reprezenta măsuri 
complementare, ca si investițiile pentru reabilitarea 
taberelor școlare/centrelor de agrement  
- Nevoi de investiții identificate în Strategiile 

de Dezvoltare Locală elaborate în cadrul Grupurilor 
de Acțiune Locală, prin instrumentul de Dezvoltarea 
Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
(DLRC) 
-  Pe baza strategiilor integrate dedicate, in 

Delta Dunării și Valea Jiului investițiile se vor face 
prin instrumentul de investiții teritoriale integrate 
(ITI) finanțate din mai multe programe operaționale 
aferente perioadei 2021-2027 
- In domeniul pescuitului și acvaculturii, 

intervențiile din vor contribui la încurajarea 
parteneriatelor locale în vederea dezvoltării durabile 
și integrate a zonelor de coastă și cu ape interioare, 
precum și a inițiativelor local 

 POIDS FEDR 

 PO 
Acvacultura 

si Pescuit 

FEPAM 

Obiectivul 
aferent 
Tranziției 
Echitabile 

POTJ FTJ - 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, 
Galați, Prahova și Mureș trebuie sprijinite la nivel 
economic și social și mai ales în procesul de reducere 
semnificativă a emisiilor cu efect de seră  



 
 

 

- Romania a mai identificat si alte zone cu 
aspecte problematice similare, pentru care se află in 
proces de negociere cu Comisia Europeana – 
județele Maramureș, Caraș-Severin, Alba, Brașov, 
Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți. 

Coordonarea, demarcarea și complementaritatea dintre fondurile europene dedicate pescuitului 
(FEPAM) și cele aferente politicii de coeziune (FEDR, FC, FSE+) se va realiza în domeniile cercetare/ 
dezvoltare/inovare, digitalizare/informatizare, competitivitate, eficiență energetică, 
biodiversitate, capital uman pentru piața muncii, combaterea sărăciei. 

Alocare financiară preliminară din FEDR, FSE+, FTJ, FC în funcție de obiectivul de politică, 
conform Acordului de Parteneriat (în milioane Euro) 

Obiectivul de politică și 
obiectivul specific al FTJ 

FEDR FSE + FTJ FC TOTAL 

OP1 5.534,84    5.534,84 

OP2 6.451,85   1.087,80 7.539,65 

OP3 2.506,80   2.270,20 4.777,00 

OP4 2.508,00 7.244,64   9.752,64 

OP5 630    630 

OS FTJ   1.766  1.766 

Asistenta Tehnica 530,005 301,86  50 831,865 

TOTAL 18.161,50 7.546,50 1.766,00 3.408,00 30.882,00 

 

 
 

FEDR 55%

FSE+ 26%

FC 14%

FTJ 5%



 
 

 

Conform propunerilor CE, alocările dedicate României din fondurile aferente Politicii de Coeziune 
sunt de aproximativ 31miliarde euro și sunt distribuite pe fonduri astfel:  
 

➢ Fondul European de Dezvoltare Regională -19 miliarde euro, inclusiv 392 milioane euro 
pentru Cooperare Teritorială Europeană, 

➢ Fondul Social European Plus -6,708 miliarde euro, 
➢ Fondul de Coeziune -4,499 miliarde euro, inclusiv alocarea de transferat către Mecanismul 

pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility -CEF) -1,091miliarde euro, din 
care doar 70% la dispoziția Statului Membru, 

➢ Fondul pentru o Tranziție Justă –1,766miliarde euro. 
 

Concentrarea tematică la nivel național, conform pachetului legislativ, presupune că următoarele 
procentaje vor fi destinate către anumite obiective:  
 

▪ 25% din total alocare FEDR  ▪ obiectivul de Politică 1 

▪ 30% din total alocare FEDR  ▪ intervenții care vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor climatice 

▪ 6% din total alocare FEDR  ▪ intervenții care vor contribui la 
dezvoltarea urbană durabilă 

▪ 2% din total alocare FSE+  ▪ obiectivele specifice privind ajutorarea 
celor mai defavorizate persoane 

▪ 30% din total alocare FEDR  ▪ obiectivul de Politică 2 

▪ 37% din total alocare FC  ▪ intervenții care vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor climatice 

▪ 25% din total alocare FSE+  ▪ obiectivele specifice privind incluziunea 
socială 

▪ 10% din total alocare FSE+  ▪ sprijinirea ocupării tinerilor care nu au un 
loc de muncă sau nu sunt integrați într-un 
program de educație sau formare 
(NEETs) 

Propunerile actuale de alocare a fondurilor europene pentru viitoarele programe operaționale 
sunt: 

➢ POR: 8 Programe Operaționale Regionale  –  aprox. 9 mld euro (FEDR, aprox. 52% din 
alocarea totală FEDR) cu o distribuție la nivel regional conform formulei de alocare 
aferente POR 2014-2020; 

➢ POS: Program Operațional Sănătate – aprox. 2,8 mld euro (multifond FEDR – 1.982 mld 
euro și FSE+ 900 mil euro); 



 
 

 

➢ POIDS: Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială – aprox. 2,9 mld euro 
(multifond FEDR – 574 mil euro și FSE+ 2.369 mld euro); 

➢ POEO: Program Operațional Educație și Ocupare – aprox. 3,297 mld euro FSE+; 
➢ POCIDIF: Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare– aprox. 1,615 mld euro FEDR; 
➢ PODD: Program Operațional Dezvoltare Durabilă – aprox. 3,9 mld euro (multifond FEDR – 

3.085 mld euro și FC – 837 mil euro); 
➢ POT: Program Operațional Transport – aprox. 4,898 mld euro (multifond FEDR – 2.328 mld 

euro și FC – 2.570 mld euro); 
➢ POTJ: Program Operațional pentru Tranziție Justă – aprox. 1,766 mld euro; 
➢ Program Operațional Asistență Tehnică – aprox 0,682 mld euro (multifond FEDR 

280,462  mil Euro și FSE+ 140,820  mil euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă PODD 
 

PODD 2021-2027 este elaborat în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității mediului OP1.  

PODD va conține următoarele axe prioritare:  

Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri 
și măsuri de sprijin adiacente. 

Promovarea eficienței 
energetice și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și 
măsuri de sprijin adiacente. 

Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității 
energiei electrice 

Dezvoltarea de sisteme 
inteligente de energie, rețele 
și stocare în afara TEN-E. 
 

Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor 
și realimentarea cu energie în mediul rural și urban 

Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind 
controlul rețelei de la distanță - integrare stații în SCADA  

Măsuri de creștere a nivelului de adecvare a rețelei naționale 
de energie electrică 

Creșterea capacității disponibile pentru comerțul 
transfrontalier 

Implementarea de soluții privind stocarea energiei. 

 
 

 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de 
apă şi apă uzată  

Promovarea managementului 
durabil al apei 



 
 

 

Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat 
în cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei 
potabile 

Proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  și care 
adresează în proporție mai mare apă uzată   

Proiecte de investiții de mici dimensiuni, care susțin 
consolidarea regionalizării in contextul extinderii/fuziunii OR  

Sisteme individuale – începând cu 2025-2027    

Acțiuni de consolidare a capacității de reglementare 
economică a sectorului de apă și apă uzată  

 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de 
județ, inclusiv îmbunătățirea sistemelor integrate existente de 
gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și 
reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea 
de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile 
identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile  

• extinderea capacităților de sortare și reciclare 

• extinderea sistemului de colectare separată a bio-
deșeurilor  

• realizarea de capacități de compostare pentru 
deșeurile verzi  

• realizarea de instalații de digestie anaerobă  

• instalații TMB cu bio-uscare 

Promovarea tranziției către o 
economie circulară 

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea 
depozitelor de deșeuri. 

Întărirea capacității de pregătire pentru implementarea 
economiei circulare la nivelul autorităților publice (MMAP, 
ANPM, UAT) 

 

 

Axa Prioritară 3 - Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Biodiversitate: investiții în rețeaua Natura 2000 



 
 

 

• elaborarea, revizuirea și implementarea Planurilor de 
management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru 
specii;  

• măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 
pentru specii și habitate, precum și a ecosistemelor degradate și 
a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate;  

• acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 
biodiversității și a ecosistemelor și realizarea de studii științifice, 
precum și măsuri și investiții în infrastructura verde și investiții în 
consolidarea capacității administrative a autorităților și 
entităților cu rol în managementul rețelei Natura 2000 și a altor 
arii naturale protejate. 

Îmbunătățirea protecției 
naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special 
în mediul urban și reducerea 
poluării 

Calitatea aerului 

• dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea 
echipamentelor existente de măsurare a poluanților 
uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să 
se continue conformarea cu cerințele de asigurare și 
controlul calității datelor și de raportare a RO la CE 

• achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților 
în aerului ambiental cu respectarea prevederilor 
directivelor europene. 

Decontaminarea siturilor  

• decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și 
potențial contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor 
naturale și asigurarea calității factorilor de mediu, în 
vederea protejării sănătății umane 

 

 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Managementul inundațiilor si reducerea impactului acestora  și 
ale celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri 
accentuate de schimbările climatice asupra populației, 
proprietății și mediului 

Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor și a 
rezilienței în urma dezastrelor 

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe 



 
 

 

Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 
populației, proprietății și mediului 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv 
creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la 
realitatea operațională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul Operațional Transport 2021- 2027  
 

Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe teritoriul 
României în vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării, dar și  cu restul țărilor din 
Uniunea Europeană. 

Obiectivul general al POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale 
României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul de țară, și 
Recomandările specifice de Țară, dar și strategiei dezvoltată de România pentru recuperarea 
decalajelor de dezvoltare in domeniul infrastructurii de transport, Planul investițional pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030. 

POT va conține următoarele axe prioritare:  

 
Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
sustenabile, adaptată la 
schimbările climatice, sigură 
şi intermodală 

 

 
Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 
 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Construcția de variante ocolitoare, drumuri de racordare a 
municipiilor cu sector autostrada, drumuri naționale cu impact 
regional 

Dezvoltarea și consolidarea 
mobilității naționale, 
regionale și locale durabile, 
flexibile și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea 
accesului la rețeaua TEN-T și 
mobilitatea transfrontalieră 

 

 



 
 

 

Axa prioritară 3. Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea 
ferată 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T  
 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
sustenabile, adaptată la 
schimbările climatice, sigură 
şi intermodală 

 

Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată   
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Achiziția materialului rulant necesar operării pe rețeua feroviară  Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile 

 

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a transportului 
cu metroul în regiunea București-Ilfov 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Investiții in infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații 
aferente) 

Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile le 

Investiții in mijloace de transport, modernizare instalații 

Investiții in echipamente conexe, inclusiv sisteme de 
siguranță 

 

Axa prioritară 6. – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană – Investiții 
trenuri metropolitane 
 

Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile le 

 



 
 

 

Axa prioritară 7. - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Investiții in modernizarea  terminalelor intermodale Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
sustenabile, adaptată la 
schimbările climatice, sigură şi 
intermodală 

Dezvoltarea de terminale intermodale 

Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal 

 

Axă prioritară 8. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Investiții în scopul îmbunătățirii condițiilor de navigație pe 
Dunăre, inclusiv canale navigabile 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
sustenabile, adaptată la 
schimbările climatice, sigură şi 
intermodală 

Investiții în suprastructură portuară 

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare 
 

Axă prioritară 9. - Creșterea gradului de siguranța si securitate pe rețeaua rutieră de transport 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FC 
 

Măsuri hard și soft care contribuie la îmbunătățirea siguranței 
traficului și securității pe rețeaua rutieră 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T 
sustenabile, adaptată la 
schimbările climatice, sigură şi 
intermodală 

Eliminarea punctelor negre 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul Operational Creștere Inteligentă și Digitalizare  2021-2027 

Programul Operațional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) 
propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în domeniul 
digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de 
ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național. 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Sinergii cu programe europene  
Suport pentru participarea în proiectele europene ERA 
Programe de cooperare bilaterală și transnațională de 
navigație pe Dunăre, inclusiv canale navigabile 

Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate 
 Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, 

science park, Innovation hubs) 
Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea 
unor teme majore CDI definite de industrie (IMM, întrep. mari) 
și organizații CDI, inclusiv pe teme de specializare inteligentă  
Susținere servicii CDI de tip experiment desfășurate de către o 
organizație de CDI/întreprinderi 

“Business Driven Innovation” - Susținerea activității de CDI în 
întreprinderi, pe toate fazele de la idee la piață, asociat 
domeniilor de specializare inteligenta naționale,      
Soluții la provocările mediului de afaceri oferite de 
organizațiile de cercetare (parteneriate organizații CDI și 
înterprinderi) 

 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul 
infrastructurilor publice CDI din RO actualizat, inclusiv  
proiecte strategice: finanțare construcția/ modernizarea/ 
extinderea marilor infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora 
cu echipamente și instrumente de cercetare 

Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate 
 
 

 



 
 

 

Axa Prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

− Finanțarea Infrastructurilor critice necesare asigurării 
unor servicii publice esențiale  

− Evenimente de viață cuprinse în SNADR 

− Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in 
evenimentele de viață identificate în SNADR  

− Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul 
serviciilor publice digitale 

− Proiecte care vizează procesul guvernamental de luare 
a deciziilor prin sisteme și soluții complexe  

− Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme 
informatice alimentate cu datele generate de 
administrația publică  

Impulsionarea creșterii și 
competitivității IMM-urilor  
 

Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și 
ocupare (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, 
platforme digitale – proiecte strategice) 

Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency 
Identification) pentru gestiunea activității de producție sau 
livrare servicii 
Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un 
grad ridicat de interactivitate 
Finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare 
viteză în interiorul firmei  
Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru 
activitatea firmelor  
Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 

Finanțarea de inițiative, proiecte și infrastructuri pentru 
consolidarea siguranței cibernetice si creșterea încrederii în  
mediul online și conținut digital 

Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotică, inteligență 
artificială) 
Design industrial 
Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală 
directă) 

 

Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 



 
 

 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Sprijinirea zonelor albe   Îmbunătățirea conectivității 
digitale  Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor 

programului. 

Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii 
 

Axa Prioritară 5. Instrumente financiare 
  

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Instrumente financiare Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate  
 
Impulsionarea creșterii și 
competitivității IMM-urilor 

 

Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul 
de descoperire antreprenorială la nivel național 
 
Capacitate administrativă beneficiari 

Dezvoltarea competențelor 
pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul Operațional Sănătate  2021-2027 
 

Prioritatea 1 - Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu 
impact teritorial major  

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR /FSE 

Spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II) 
 
 
 
 
 

Implementarea planului de tranziție 

Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și 
gestiune financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu 
modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru serviciile 
spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, 
dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor  

Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară  

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

 

Prioritatea 2 - Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR /FSE 

Investiții (dotare/ modernizare) în infrastructura: 

• cabinetelor medicilor de familie cu prioritate cele din 
mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, 
inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în 
care infrastructura existentă este precară sau lipsește 

• publică a centrelor/compartimentelor unde se 
furnizează servicii de asistență medicală comunitară 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară  

 
 



 
 

 

• publică în care se furnizează servicii de asistență 
medicală școlară, inclusiv servicii de asistență 
stomatologică  

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ 
modernizare/ reabilitare) în infrastructura publică a: 

• unităților sanitare/ altor structuri  publice care 
desfășoară activități medicale de tip 
ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie  

• unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei 
unor secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în 
paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de 
întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și 
chirurgicale de tip ambulatoriu 

 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale 
primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală 
comunitară 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în 
regim ambulatoriu 

Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării 
persoanelor cu tulburări de spectru autist 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină 
școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței 
medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul 
urban, cât şi din mediul rural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

 

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliație şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populației şi profilului epidemiologic al morbidității 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR /FSE 

Investiții în infrastructura publică a: 

• unităților sanitare care furnizează servicii de 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 



 
 

 

reabilitare/ recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe 
profile de patologie (inclusiv centre de recuperare 
medicală, recuperare neurologică și post-traumatică) 

• unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi 
îngrijiri medicale pe termen lung  

• unităților sanitare acuți în vederea transformării 
acestora în unități sanitare care furnizează servicii de 
reabilitare/ recuperare, servicii de paliație şi îngrijiri 
medicale pe termen lung 

• unităților medico-sociale care furnizează servicii 
medicale de îngrijire de lungă durată 

 

Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților 
sanitare/unităților medico-sociale care furnizează servicii de 
paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung 

Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii 
integrate dedicate tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu 
tulburări de spectru autism 

 

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de 
reabilitare/ recuperare 

Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de 
îngrijire paliativă 

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire 
pe termen lung  

 

 

inclusiv la asistență medicală 
primară  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

 

Prioritatea 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR /FSE 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 



 
 

 

A. Investiții (extindere/modernizare/reabilitare/dotare) în 
infrastructura publică a: 

Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni 
complexe: 

o Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și 
îngrijire a pacientului critic, inclusiv copii prin: 
asigurarea infrastructurii unităților dedicate de îngrijire 
(ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare 
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în 
stare critică, blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile de 
oxigen care deservesc aceste structuri), mari arși, 
politraumă, neonatologie-prematuri  

o structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, 
rezonanță magnetică nucleară etc.) 

o laboratoare de analize medicale 

o dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de 
transport/ transfer medical al pacientului critic copii, 
îngrijire pentru asigurarea standardelor de calitate în 
managementul pacientului critic copii 

 

B. Investiții (modernizare/ reabilitare/ extindere/ dotare) în 
infrastructura publică a: 

Structurilor sanitare unde se realizează depistare, 
diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni 
genetice şi a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului 
de recurență a bolilor genetice în familiile pacienților (ex. 
centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de 
genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, 
neurologie, endocrinologie și diabet, cardiologie, 
gastroenterologie etc.), monitorizarea evoluției bolii 
oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului 
de recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante) 

Structurilor sanitare unde se realizează examinări 
asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale 
integrității corporale sau agresiuni sexuale sau solicită 
stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale 
traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave;  
examinări medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă; 

dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii 
executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize 
în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale 
(ex. anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-
legală, serologie medico-legală și genetică medico-legală, 
etc.) 

Unităților sanitare unde se realizează programele de 
screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de 
prematuritate  

Unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților 
în domeniul neurologie pediatrică - boli rare, inclusiv a 
unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în 
domeniul bolilor rare, a centrelor de expertiză pentru boli rare 
(inclusiv construire) 

 

C. Investiții (extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare/) în 
infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții 
în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor 
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și 
supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor 
implicate in sănătatea publică: 

• laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor 
evidențiate ca potențiali beneficiari în cadrul 
documentelor programatice naționale sau ale altor 
instituții  

• laboratorului național de referință/ laboratoarelor de 
lucru regionale 

 

D. Investiții (construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ 
dotare) în infrastructura publică a sistemului național de 
transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau 
procesare a plasmei 

 

E. Investiții (extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) de mică 
amploare în infrastructura spitalelor orășenești 

 

o Implementarea de programe de screening 
populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 



 
 

 

incipiente în special pentru persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile  

o Implementarea de programe de diagnosticare precoce 
și tratament, în special pentru persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile  

o Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire 
medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal  

o Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament 
antenatal/ neonatal/ postnatal  

o Creşterea capacității de îngrijire medicală a 
pacienților cu boli rare – neurologie pediatrică  

o Implementarea de programe de schimbare a stilului de 
viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți 
sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de 
prevenție  

o Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și 
tratamentului pacienților modificărilor de coloană și 
alte articulații  

o Implementarea de programe/ măsuri destinate 
controlului infecțiilor asociate actului medical 

o Măsuri pentru dezvoltarea capacității personalului 
o Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de 

laborator 
o Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura 

de testare a sângelui și/ sau procesare a plasmei 
o Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a 

deșeurilor medicale în unitățile medicale 

sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

 

Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  
 
Cercetare și inovare prin implementarea de  soluții cu 
relevanță publică 
Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansa 
Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice 

Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate 

 



 
 

 

Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile  
Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în 
domeniul genomicii 
 

Prioritatea 6 - Digitalizarea sistemului medical 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR  

Digitalizare în sănătate 

 
Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al 
CNAS - operațiune de importanță strategică 
Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de 
importanță strategică.  

 

Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

 

Prioritatea 7 - Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode 
moderne de investigare, intervenție, tratament 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

Investiții (dotare/modernizare/reabilitare/extindere) în 
infrastructura publică a: 
- unităților sanitare de transplant acreditate și a infrastructurii 
în domeniul terapiilor celulare inovative în hematologie 
- structurilor sanitare unde se realizează depistare, 
diagnosticare, tratare a pacienților oncologici 
 
A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul 
cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 
operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, 
geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino 

B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care 
vizează digitalizarea sistemului medical 
C. Măsuri de formare/ specializare  - utilizare echipamente 
medicale inovative  
D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, 
tratament  

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 
 
 
 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 



 
 

 

E. Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de 
calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform 
standardelor internaționale  

F. Dezvoltarea de programe/ module specifice și transversale 
de la nivelul universităților de medicină, care să permită 
perfecționarea sau reconversia profesională  

G. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare și 
instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea unor 
programe de formare continuă în domeniul medical și zonele 
conexe 

serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 

 

Prioritatea 1: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

• Accesul pe piața muncii al tuturor 
persoanelor care aparțin unor grupuri 
vulnerabile, sau care locuiesc în 
comunitățile marginalizate din zonele 
urbane, 

• Păstrarea locului de muncă 

• Adaptarea locului de muncă la nevoile 
specifice ale persoanelor vulnerabile 
(accesibilitatea fizică, informațională, 
administrativă, program de lucru, 
organizarea colectivului de lucru, etc).  

• Aceste măsuri vor fi dimensionate în 
raport cu nevoile persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, 
identificate în Strategiile de 
Dezvoltare Locală, sprijinite de 
asemenea prin Prioritatea 1. 

 

Îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru 
toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
în special pentru tineri, șomerii de lungă durată 
și persoanele inactive, promovarea desfășurării 
de activități independente și a economiei sociale 

• servicii de educație și îngrijire pentru 
copii, servicii de tip before și after 
school, servicii de suport educațional 
pentru copiii la risc de abandon școlar, 
servicii de sprijin educațional pentru 
adulții vulnerabili, în funcție de nevoile 
identificate în Strategiile de 
dezvoltare locală 
 
 
 

 

Promovarea accesului egal la educație și 
formare de calitate și favorabile incluziunii, 
precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația 
și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și 
până la învățământul terțiar, precum și educația 
și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional pentru 
toți 

Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 



 
 

 

• crearea sau extinderea unor servicii de 
asistență socială, mediere pentru 
accesul pe piața muncii, servicii de 
sănătate, la care să fie adresate în mod 
specific nevoile persoanelor cu acces 
redus la serviciile din comunitate. 
 

modernizarea sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung; 
 

 

• dezvoltarea infrastructurii sociale cât 
și la cea a serviciilor în comunitate 
(sociale, de sănătate, ocupare, sprijin 
educațional), adaptate nevoilor 
sociale care au fost identificate în 
cadrul Strategiilor de dezvoltare 
locală. 

 

Promovarea integrării sociale a persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială, inclusiv a persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor; 

 

• infrastructura socială -  acele tipuri de 
servicii sociale, de sănătate, 
identificate în comunitățile urbane ca 
fiind necesare, în urma diagnozei 
locale. 

Îmbunătățirea integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate 
care să includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale. 

 

• sprijină finantarea infrastructurii 
pentru dezvoltarea activităților de 
valorificare și promovare a 
patrimoniului cultural și turistic local 
(identificare a obiectivelor turistice 
relevante, dezvoltarea meșteșugurilor 
sau a tradițiilor locale) care pot 
contribui la activarea comunităților 
urbane și la generarea de venituri 
pentru bugetele locale 

Promovarea dezvoltării integrate în domeniul 
social, economic și al mediului, a patrimoniului 
cultural și a securității în zonele urbane 

 

 

 

 
Prioritatea 2: Protejarea dreptului la demnitate socială 
   
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  



 
 

 

 
Măsura privind dezvoltarea serviciilor de recuperare 
este destinată să însoțească masurile de infrastructura 
de sănătate pentru veteran prin sprijinirea funcționarii 
centrului de recuperare. 

Creșterea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
 

Infrastructuri de locuit, infrastructura de sănătate 
pentru recuperare veterani, infrastructura pentru 
protejarea memoriei victimelor Holocaustului si 
promovarea non-discriminării și infrastructura pentru 
un centru dedicat tinerilor vulnerabili pentru 
dezvoltarea motivației de a rămâne în școală, după cum 
urmează: 

• Construcția de locuințe sociale, măsura care 
vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 
populație. Acestea vor fi dezvoltate in unitățile 
administrativ teritoriale cu nevoie stringentă, 
potențialii beneficiari fiind autoritățile publice 
locale. 

• Centru de recuperare și refacere pentru veterani – 
beneficiar Asociația Militarilor Veterani şi 
Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D) în 
parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale.  

• Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului, 
instituție ce va avea o importanta componență 
educațională prin protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului și promovarea nondiscriminării.  

• Centru National de Servicii Integrate pentru tineri 
«Sfântul Ilie Tesviteanul» în cadrul căruia se vor 
desfășura activități pentru dezvoltarea motivației 
de a rămâne în școală a copiilor și tinerilor aflați în 
situații de dificultate.  

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 

 

 

 



 
 

 

Prioritatea 3: Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces redus la servicii primare 
– OP 4 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

 

Această axă cuprinde o măsură privind dezvoltarea 
serviciilor cu caracter integrat în comunitățile rurale  

- Aceste servicii de asistență socială, asistență medicală 
comunitară, suport educațional crește accesul 
persoanelor vulnerabile la servicii de calitate în 
comunitățile rurale. Ele presupun formarea unor echipe 
comunitare de specialiști, compuse din: asistent 
social/tehnician in asistenta sociala, asistent medical 
comunitar, îngrijitor de persoane vârstnice, mediator 
școlar, consilier ocupare cu munca de teren, în funcție 
de nevoile comunității (populație școlară sau 
îmbătrânită, pre-existentă sau nu a acestor specialiști în 
comunitate etc). O parte dintre specialiști vor fi formați 
în cadrul proiectului. 

-  De asemenea, va fi sprijinită crearea și funcționarea 
unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitările 
primite fiind preluate și referite către furnizorii de 
servicii sociale din comunitate, în funcție de nevoie 
(copil/pers. cu dizabilități/persoană în vârsta etc). 

- Sprijinul acordat autorităților locale pentru a 
reglementa situația așezărilor informale (identificarea 
acestora, evaluarea situației, cadastrare, suport 
administrativ) 

- Vor fi sprijinite, de asemenea, victimele dezastrelor 
naturale în privința soluțiilor de locuire post-dezastru. 
- Măsuri de formare continuă a personalului din serviciile 
destinate grupurilor vulnerabile. 

 
Creșterea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
 

• Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau 
cu acces redus la servicii sociale. Se vor finanța 
amenajări spatii pentru derularea serviciilor si 
dotarea acestora  

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 



 
 

 

• Sprijin pentru locuire acordat persoanelor 
victime ale calamităților/situațiilor de urgență 

integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 
 

 
Prioritatea 4: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și 
ceilalți copii  - OP 4   

 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

Măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la 
piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții de 
familie cu viața profesională :  
 
Sprijinul acordat familiilor monoparentale este în 
principal direcționat spre mamele singure. Ele reprezintă 
procentul dominant al părinților singuri. Măsura prevede 
acordarea unui sprijin tailor-made, adaptat nevoilor 
mamelor, în vederea creșterii angajabilității și 
autonomiei părintelui singur: acordarea de vouchere 
before și after school, vouchere pentru activitățile de 
weekend ale copiilor (sport, creație, artă), finanțarea 
cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu 
venituri mici, care dorește schimbarea domeniului 
profesional etc. 

Promovarea participării femeilor la 
piața muncii, a unui echilibru mai 
bun între viața profesională și cea 
privată, inclusiv accesul la servicii de 
îngrijire a copiilor si a persoanelor 
dependente   

 

 

Măsuri care contribuie la un acces mai bun al copiilor și 
tinerilor la servicii de calitate în comunitate, cât mai 
aproape de domiciliu: 

- Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului 
de familie oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe 
durata zilei, dar și informare, consiliere, îndrumare si, 
după caz, ajutor material pentru familii, dar si pentru 
persoanele în grija cărora se afla copiii cu părinți plecați în 
străinătate.   

- Centrele de servicii specializate pentru copiii și 
tinerii cu tulburări de comportament – sunt vizate 
construirea /     reabilitarea / modernizarea/  extinderea / 
echiparea unor centre de zi pentru copiii și adolescenții cu 

 
Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung; 
 



 
 

 

tulburări de comportament (violenta), precum și servicii 
de  terapie acești copii și tineri. 

- Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care 
au părăsit sistemul de protecție specială - Sprijinirea 
tinerilor care urmează să părăsească sistemul de 
protecție specială și a celor care au părăsit sistemul, prin 
furnizarea de servicii integrate: consiliere, orientare în 
cariera, dezvoltare personală și dezvoltarea de abilități de 
viață independentă, monitorizare post-intervenție în 
vederea asigurării sustenabilități măsurilor, asigurarea 
locuinței gratuite prin acordarea unui voucher pentru 
plata chiriei timp de 12 luni  

-  Pentru accesul copiilor afectați de sărăcie la activități 
recreative în vederea îmbunătățirii aptitudinilor sociale se 
vor finanța tabere de creație/sport pentru copii școlari 
(ciclul primar și gimnazial) 

Măsuri de formare continuă a personalului din serviciile 
destinate grupurilor vulnerabile. 

- Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor 
specializate și de suport pentru copiii și tinerii cu tulburări 
de comportament prin finanțarea infrastructurii a trei 
centre pilot în 3 orașe mari (50 pers capacitate) 
- Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor de zi 
pentru copii prin finanțarea infrastructurii a 141 de centre 
de zi cu capacitatea de 30 locuri. 

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 

 

Prioritatea 5 : Servicii de suport pentru persoane varstnice – OP 4 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include 
acțiuni ce încurajează participarea socială (voluntariat, 
schimburi inter-generaționale), precum și acțiuni care 
contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor 
vârstnice și încurajează traiul independent (programe 
ușoare de sport, controale stomatologice, geriatrice etc) 
 

Promovarea unui mediu de lucru 
sănătos care să reducă riscurile la 
adresa sănătății, a adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor 
și a îmbătrânirii active și în condiții 
bune de sănătate 



 
 

 

 

- Dezvoltarea de noi servicii destinate vârstnicilor 
prin subvenționarea costurilor îngrijirii și al serviciilor 
conexe pentru persoanele vârstnice singure, din mediul 
urban, în situații de dependență si cu un venit lunar inferior 
salariului minim pe economie. 

- Asigurarea unor servicii de suport în cadrul 
comunităților seniorilor (locuire temporară pentru 
persoane vârstnice aflate în situație de excluziune locativă) 

- Pregătirea specialiștilor care lucrează cu persoane 
vârstnice 

 

 
Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung; 
 

Va fi finanțată infrastructura de locuire temporară 
pentru persoanele vârstnice in pericol de excluziune 
locativă. 

 

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 
 

 
Prioritatea 6: Sprijin pentru persoanele cu dizabilități – OP 4 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

Acordarea unui pachet integrat pentru susținerea 
încadrării pe piața muncii sau a creșterii angajabilității 
persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism 
competitiv, de către furnizori publici sau privați de servicii 
de ocupare: campanie media, informare/diseminare, 
identificare a angajatorilor și persoanelor cu dizabilități, 
evaluarea abilităților profesionale și sociale, aplicat de 
către o echipă de specialiști (consilier vocațional, psiholog 
etc), organizarea unor burse ale locurilor de muncă 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și măsuri de 
acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni de la 
data angajării. 

Favorizarea incluziunii active pentru 
a promova egalitatea de șanse și 
participarea activă și a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională 
 

  



 
 

 

- Măsuri pentru asigurarea suportului în luarea 
deciziilor pentru persoanele care au nevoie de sprijin 
pentru exercitarea capacității juridice, respectiv pentru 
persoanele  fără capacitate de exercițiu sau cu 
capacitate de exercițiu restrânsă, cu sau fără tutore 
legal (încadrate în grad de handicap mintal care au sau 
nu stabilită măsura de ocrotire prin punere sub 
interdicție) prin finanțarea a 47 (cel puțin una pe județ) 
echipe formate din cate 2 persoane (un jurist și un 
terapeut / interpret/consilier/facilitator) care să acorde 
asistență,  în urma unei evaluări, a persoanelor care au 
nevoie de acest sprijin.  
- Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de 
zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie 
mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de 
abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,  
în mod special a celor care provin din familii care nu 
dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii . 
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu 
dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale 
specifice. 
- Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în 
comunitate, prin echipe mobile de servicii (47 echipe 
mobile de specialiști, câte una pe județ și sectoare ale 
Mun. București), după modelul pilotat cu succes in 
județul DOLJ,  echipe care asigură la domiciliu  serviciile 
specializate de abilitare/reabilitare – asistent social, un 
fizio-kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog și 
un șofer 
- Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale 
pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul 
de protecție specială ori care doresc să trăiască 
independent în comunitate (centre de zi, centrele de 
pregătire pentru viață independenta, locuințe protejate 
etc) 
- Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu 
dizabilități în centre tip respiro 
- Finanțarea cursurilor de Asistent Personal 
Profesionist, în vederea îmbunătățirii ratei de 
menținere în familie a persoanei cu dizabilități 

Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung; 
 



 
 

 

- Accesul persoanelor cu dizabilități la 
echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru 
incluziune socială și participare activă la viața 
comunității.  
- Măsuri de formare a personalului din serviciile 
destinate grupurilor vulnerabile. 

- Renovarea si dotarea centrelor de zi și sprijin 
pentru locuire pentru persoanele cu dizabilități, în 
locuințele protejate 
- Renovarea si dotarea centrelor de 
recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități 
- Renovarea/construirea si dotarea unor centre tip 
respiro pentru persoane cu dizabilități și familiile 
acestora 
- Achiziționare echipamente asistive 
- Sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse 
fizio-kineto-medicale etc 

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 

 

 

Prioritatea 7: Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile – OP 4 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FEDR/FSE  

- Un pachet de servicii integrate pentru adulți 
(facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere 
psihologică și de îndrumare, organizarea cursurilor de 
limba română, orientare și asistență pentru demersuri 
administrative, profilare, consiliere si orientare in 
vederea accesului la servicii de ocupare, certificarea 
competentelor – activitățile se vor desfășura în minim 
12 centre de integrare 

- Un pachet de servicii integrate pentru copii 
(facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere 
psihologică și de îndrumare, organizare cursuri lb. 
Româna, servicii educaționale) - activitățile se vor 
desfășura în minim 12 centre de integrare 

Promovarea integrării 
socioeconomice a resortisanților 
țărilor terțe și a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii; 
 

 
- Servicii integrate pentru victimele traficului de 

persoane si victimele violentei domestice: cazare în 
centre atât pentru victime, cat si pentru minorii aflați în 
îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere 

 
Creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; 



 
 

 

psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, 
suport material pentru asigurarea nevoilor de bază 
(îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, 
medicamente, transport); 

- Servicii de suport și reabilitare pentru reintegrarea 
socială a persoanele persoanelor care se confruntă cu 
adicția/dependența de droguri sau alcool (servicii de 
asistență integrată: medicală, psihologică, socială, 
juridică consiliere, prevenirea recăderilor, terapii 
specifice în comunitate și în mediul privativ de libertate) 

- Servicii de asistență socială, consiliere, suport 
pentru incluziune, acordate persoanelor care se 
liberează din penitenciar; 

- Servicii de suport pentru incluziunea socială a 
persoanelor fără adăpost (consiliere, asistență socială, 
asistență medicală, servicii de suport în stradă, servicii 
de consiliere și mediere pentru ocupare etc). 

- Pregătire profesională pentru specialiștii care 
lucrează cu grupurile vulnerabile 

modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung; 
 

- Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare 
temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI, pentru 
migranți  

- Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare 
din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere 
al numărului de migranți, prin reabilitarea și 
modernizarea unor spații aflate în administrarea 
autorităților locale   

Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând 
renovarea/reabilitarea spațiilor existente, dotarea cu 
echipamente și mobilier.  

- Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate 
pentru victimele violentei domestic 
- Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate 
pentru victimele traficului de persoane 

Îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale. 

 

 

Prioritatea 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate – OP 4 
 



 
 

 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

1. Vouchere pentru achiziția de alimente și/sau masă 
caldă/cantine 
2.Vouchere pentru  copil 
În implementarea acestei măsuri se va urmări distribuirea 
acestui tip de ajutor pentru familiile ale căror venituri sunt 
situate sub media la nivel național 

Reducerea deprivării materiale prin 
furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază 
persoanelor celor mai defavorizate, 
inclusiv prin măsuri auxiliare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programul Operațional Educație și Ocupare  2021-2027 
 

Prioritatea 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii    
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

- Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de 
tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților 
locale și a unor entități publice sau private care să ofere 
activități specifice adaptate tinerilor, inclusiv activități 
cultural educative 

- Realizarea de către centrele/cluburile de tineret 
publice sau private sau de alți actori interesați a unor 
rețele de lucrători de tineret 

- Furnizarea de pachete integrate de măsuri de 
activare a tinerilor personalizate în funcție de profilul 
acestora, cu accent pe tineri inactivi, șomeri și șomeri de 
lungă durată 

- Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor 
- Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor 

forme de muncă flexibile 
- Stimularea întreprinderilor sociale de inserție 

pentru susținerea tinerilor cu accent pe inactivi, șomeri și 
șomeri de lungă durată 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă, în special pentru tineri, 
șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, 
persoanele inactive, prin 
promovarea angajării pe cont 
propriu și a economiei sociale 

 
Prioritatea 2 - Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

- Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de 
îngrijire și educație timpurie a copiilor IETC 

- Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport 
socio-educațional 

- Dezvoltarea sistemului de formare inițială și 
continuă a cadrelor didactice din IETC 

Promovarea accesului egal la 
educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum și a 
absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de 
la educația și îngrijirea copiilor ante-
preșcolari, preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și 



 
 

 

profesională și până la învățământul 
terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, 
inclusiv prin facilitarea mobilității în 
scop educațional pentru toți 

 
Prioritatea 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 
dezavantajate la educație și formare profesională  
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

Orizontale 

- Aplicarea la nivelul unităților școlare a 
mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și 
combatere a fenomenelor de: a) abandon școlar și 
părăsire timpurie a școlii și b)discriminare și segregare 
școlară 

- Facilitarea transportului elevilor către/ de la 
unitățile școlare 

- Îmbunătățirea accesului și a participării la 
educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 
educaționale speciale (CES) 

- Dezvoltarea de programe de informare și 
conștientizare privind participarea la educație, educația 
incluzivă 

- Organizarea unor oportunități variate de 
dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în 
vederea asigurării unui sistem de educație incluziv 

 

Intervenții pentru învățământul primar și secundar 
(gimnazial și liceal) 

- Dezvoltarea/extinderea și creșterea calității 
programului „școală după școală” (SDS), complementar 
cu programul „masă caldă”  

- Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de 
învățământ, pentru finalizarea învățământului 
obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor la un 
nivel superior de educație, 

Promovarea accesului egal la 
educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum și a 
absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de 
la educația și îngrijirea copiilor ante-
preșcolari, preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și 
profesională și până la învățământul 
terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, 
inclusiv prin facilitarea mobilității în 
scop educațional pentru toți 



 
 

 

- Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua 
șansă” (ADS) 

 
Intervenții pentru învățământul terțiar 

- Măsuri de prevenire și combatere a abandonului 
universitar pentru grupurile dezavantajate/ 
subreprezentate de studenți  

- Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la 
studii universitare 

 
Prioritatea 4 - Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea 
echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și 
progresului tehnologic 
 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

Orizontale 

- Dezvoltare de resurse educaționale deschise 
(RED) și alte resurse moderne de învăța 

- Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere 
a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-
formale și informale 

- Măsuri privind asigurarea calității educației 
pentru toți, în corelație cu dinamica pieței muncii 
(schimbări tehnologice și structurale, digitale 
etc.) și societății 

- Facilitarea accesului informat și a participării 
active la programe de educație, în acord cu 
interesele elevilor/studenților, cât și cu nevoile 
pieței muncii 

- Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu 
abilități înalte 

- Sprijinirea mobilității internaționale de tip 
Erasmus+ 

- Creșterea gradului de bună guvernare a 
instituțiilor de învățământ (preuniversitar și 
superior) și de participare a elevilor și studenților 
în procesele decizionale 
 

Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței 
sistemului de educație și formare 
pentru piața muncii, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe 
cheie, inclusiv a competențelor 
digitale 



 
 

 

Intervenții pentru învățământul primar și secundar 
(gimnazial și liceal) 

- Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea 
oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 
cheie ale elevilor 

 
Intervenții pentru învățământul terțiar 

- Promovarea dezvoltării programelor de studii de 
înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței 
muncii 

- Dezvoltarea și implementarea unor programe 
universitare, la solicitarea agenților economici, 
organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei 
universităților la solicitările pieței muncii 

- Implementarea unui program pentru 
internaționalizarea învățământului superior 

 

Prioritatea 5 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 
tehnic 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

- Generalizarea implementării mecanismului de 
evaluare și monitorizare a politicilor publice privind 
formarea profesională la nivel de sistem 

- Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de 
muncă (WBL) 

- Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională 
inițială 

- Creșterea calității și a validității proceselor de 
predare-învățare-evaluare în ÎPT 

- Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de 
recunoaștere a rezultatelor învățării din învățământul 
secundar în învățământul terțiar non universitar, pentru 

Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței 
sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea 
de competențe cheie, inclusiv 
a competențelor digitale 



 
 

 

flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor și 
facilitarea accesului pe piața muncii 

- Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, 
studenților și personalului didactic din ÎPT 

- Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere 
(CJRAE/CMBRAE, inclusiv formarea personalului din 
centrele de consiliere, diriginți), pentru îmbunătățirea 
accesului informat la programe de educație și formare 
profesională, 

- Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, 
derulate în regim dual pentru calificările profesionale de 
nivel 4 și 5. 

- Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și 
transport, pentru elevii din grupuri sau medii defavorizate 
(aparținând etniei romă, persoanelor cu dizabilități sau 
deficiențe sau din mediul rural etc.), pentru creşterea 
participării şi facilitarea accesului la programele de formare 
profesională 

- Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului 
școlar și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT 

- Dezvoltarea de programe de informare și 
conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, 
consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor, cu 
focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri 
vulnerabile 

- Dezvoltarea de programe remediale în vederea 
sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului 
de competență în citit, matematică şi științe 

- Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de 
grantul Erasmus+ pentru instituțiile acreditate, în scopul 
satisfacerii cererii de mobilitate internațională 
 

Promovarea accesului egal la 
educație și formare de 
calitate și favorabile 
incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum 
și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor 
ante-preșcolari, preșcolari, 
continuând cu educația și 
formarea generală și 
profesională și până la 
învățământul terțiar, precum 
și educația și învățarea în 
rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 

 
Prioritatea 6 - Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

 Îmbunătățirea accesului pe 
piața muncii pentru toate 
persoanele aflate în căutarea 



 
 

 

- Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, 
sprijin și management de caz pentru persoanele din grupuri 
dezavantajate 

- Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de 
ocupare în vederea integrării socio-profesionale a 
persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața mu 

- Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit 
de forță de muncă și migrație sezonieră 

 

unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupurile 
dezavantajate pe piața 
muncii, persoanele inactive, 
prin promovarea angajării pe 
cont propriu și a economiei 
sociale; 
 

 
- Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor 

forme de muncă flexibile și pentru finanțarea investițiilor 
care să permită utilizarea acestor forme, în vederea 
asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de 
familie 

Promovarea participării 
echilibrate după gen pe piața 
muncii și a asigurării 
echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, 
inclusiv prin facilitarea 
accesului la servicii de 
îngrijire a copiilor și a 
persoanelor aflate într-o 
situație de dependență 

 
- Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă 

în activitățile /sectoarele economice afectate de probleme 
sistemice generalizate (ex. pandemia COVID – 19 

- Măsuri active de ocupare pentru persoanele care 
urmează să fie disponibilizate/ concediate prin măsuri de 
outplacement 

- Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a 
celor de tip IMM, pentru crearea unor condiții de muncă 
adaptate menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, 
psihic şi social și pentru reducerea absenteismului 

- Campanii de promovare pentru conștientizarea 
angajatorilor și lucrătorilor cu privire la rolul activităților de 
SSM 

- Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii 
active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani 
în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru 
formarea și integrarea lucrătorilor noi 

Promovarea adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și 
antreprenorilor, a 
îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate, 
precum și a unui mediu de 
lucru sănătos și adaptat care 
să reducă riscurile la adresa 
sănătății 
 

 
Prioritatea 7 - Antreprenoriat și economie socială 



 
 

 

    

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

 
- Dezvoltarea unor structuri colaborative/ 

participative, cu rol în promovarea, sensibilizarea (outreach) 
și conștientizarea publicului cu privire la antreprenoriat, 
antreprenoriatul social și economia socială 

- Programe de sprijin antreprenorial 
- Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri 

(start-up) 
- Asistență și consultanță în afaceri post înființare, 

inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau a unor 
măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la diversele 
modalități de digitalizare a activității lor 

- Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la 
creșterea potențialului economiei sociale 

- Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ 
inovare/scalare/extindere/ de întreprinderi sociale și 
întreprinderi sociale de inserție 

- Asistență și consultanță post înființare pentru 
întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție 

- Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de 
inserție pentru inserția socio-profesionala a lucrătorilor 
defavorizați 

Îmbunătățirea accesului pe 
piața muncii pentru toate 
persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupurile 
dezavantajate pe piața 
muncii, persoanele inactive, 
prin promovarea angajării pe 
cont propriu și a economiei 
sociale; 
 

 
- Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă 

în activitățile /sectoarele economice afectate de probleme 
sistemice generalizate (ex. pandemia COVID – 19 

- Măsuri active de ocupare pentru persoanele care 
urmează să fie disponibilizate/ concediate prin măsuri de 
outplacement 

- Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a 
celor de tip IMM, pentru crearea unor condiții de muncă 
adaptate menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, 
psihic şi social și pentru reducerea absenteismului 

- Campanii de promovare pentru conștientizarea 
angajatorilor și lucrătorilor cu privire la rolul activităților de 
SSM 

Promovarea adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și 
antreprenorilor, a 
îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate, 
precum și a unui mediu de 
lucru sănătos și adaptat care 
să reducă riscurile la adresa 
sănătății 
 



 
 

 

- Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii 
active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani 
în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru 
formarea și integrarea lucrătorilor noi 

 
Prioritatea 8 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

 
- Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a 

informațiilor din piață muncii, de anticipare a nevoii de 
competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice 
privind măsurile active și formarea profesională sau 
adăugarea de noi dezvoltări. 

- Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor 
pentru ocupare și formare 

- Sprijin acordat partenerilor sociali pentru 
implementarea acordurilor europene cadru încheiate de 
partenerii de dialog social europeni  

- Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date 
naționale care să conțină informații privind rezultatele 
dialogului social 

 
Modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor pieței muncii pentru 
a evalua și anticipa necesarul 
de competențe si a asigura 
asistenta personalizata și în 
timp real urmărind asigurarea 
medierii/plasării (matching), 
tranziției și a mobilității forței 
de muncă. 
 

 
 
Prioritatea 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 
 

Operațiuni Obiectiv Specific FSE  

 
- Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în 

formarea profesională a adulților, atât la nivel de sistem, 
cât și la nivel de furnizor 

- Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru 
autorizarea furnizorilor de formare profesională 

- Formarea continuă a 
formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din 
formarea profesională continuă 

 
Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței 
sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea 
de competențe cheie, inclusiv 
a competențelor digitale 



 
 

 

- Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde 
ocupaționale /calificări profesionale conform noilor cerințe 
ale pieței muncii. 

 

- Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de 
către persoanele care au părăsit timpuriu școala 

 

Promovarea accesului egal la 
educație și formare de 
calitate și favorabile 
incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum 
și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor 
ante-preșcolari, preșcolari, 
continuând cu educația și 
formarea generală și 
profesională și până la 
învățământul terțiar, precum 
și educația și învățarea în 
rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
 

- Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții 
prin formarea unor atitudini favorabile învățării, inclusiv 
prin consiliere și orientare și prin campanii de informare 
și conștientizare adresate potențialilor formabili și 
angajatorilor 

- Creșterea accesului și participării adulților la programe 
de formare pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului 
competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea 
personală și îmbunătățirea calității vieții 

- Extinderea și diversificarea oportunităților/ ofertei de 
participare la învățarea pe tot parcursul vieții 

- Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru 
educația adulților prin asigurarea unui sprijin financiar 
suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile 
cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate 
internațională 

Promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții, în special a 
unor oportunități flexibile de 
perfecționare și reconversie 
profesională pentru toți luând 
în considerare competențele 
digitale, anticipând mai bine 
schimbările și noile cerințe în 
materie de competențe pe 
baza nevoilor pieței muncii, 
facilitând tranzițiile 
profesionale și promovând 
mobilitatea profesională 



 
 

 

- Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de 
evaluare a competențelor dobândite în sistem 
nonformal și informal 

- Implementarea programului „Pachet de bază” care 
include 3 servicii: servicii de orientare în carieră și 
consiliere profesională; servicii de evaluare a 
competențelor deținute; programe personalizate de 
dobândire a competențelor de limba română, 
matematică, competențe IT de bază, calificare de nivel 1 
sau/și 2 și certificare. 

- Implementarea programului „Ține pasul” 
- Dezvoltarea de clustere de angajatori și furnizarea de 

programe de formare colaborativă 
- Implementarea programului „Acces digital pentru toți” 
- Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu 

nevoile identificate de angajatori pentru a putea 
răspunde provocărilor din domeniul de activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planul Național de Relansare și Reziliență 

Planul Național de Relansare și Reziliență al României PNRR este documentul strategic al 
României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național 
pentru instituirea ”Mecanismului de redresare și reziliență”, având drept obiectiv asigurarea 
ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID- 19, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi 
și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.  

România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79,9 miliarde 
euro obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 
iulie 2020, buget care urmează să fie supus procedurilor de aprobare ale Parlamentului European 
din care 30,4 miliarde euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare 
și reziliență” structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de împrumuturi 16,6 
miliarde euro.  

Acest plan va trebui aprobat de Comisia Europeană cel mai târziu până în luna aprilie anul viitor si 
pentru obținerea fondurilor sunt necesare anumite condiționalități ca de exemplu asigurarea 
reformelor structurale, de digitalizare, de garantarea tranziției climatice.  
 
Finanțările vizează 12 direcții prioritare, respectiv:  
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Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului Național de Redresare și Reziliență, 
și anume:  
I – Tranziția Verde și combaterea schimbărilor climatice;  
II – Serviciile Publice, dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului  

III – Competitivitate economică și reziliență. 
 
Conform OUG  nr. 155/2020  privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de 
Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Rezilienta, se vor finanța:  



 
 

 

➢ Proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice,  
➢ Proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, 

ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, 
inclusiv clădiri pentru spații de lucru, tehnice, cazare și desfășurarea activităților 
instituționale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiții în infrastructura 
educațională și dotarea cu  echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, 
inclusiv învățământul profesional și tehnic, învățământul dual și colegii centenare, 
învățământul universitar, investiții în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri 
existente și clădiri noi, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de 
producere și distribuție a energiei termice necesare populației  

➢ Proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătății pentru: 
extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităților sanitare, dotarea cu 
aparatură și echipamente medicale a acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde 
condițiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de 
epidemii, pandemii și alte situații de urgență, precum și alte măsuri necesare creșterii 
rezilienței în sfera oncologică, a bolilor cardio-vasculare și ATI.  

➢ Proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru 
extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ 
utilaje/ dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în 
domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară și agricultură 
precum și cele din domeniul ingineriei  

➢ Proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă 
și canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare 
existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000  

➢ Proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale limitrofe localităților 
urbane: apă-canalizare, modernizare/ extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri 
interioare ale localităților, mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, 
regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuție a 
combustibililor de tranziție, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică 
destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane  

➢ Proiecte de infrastructură pentru creșterea rezilienței comunităților în situații de urgență 
prin extinderea rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor pentru 
situații de urgență, astfel încât să fie asigurată o capacitate de răspuns adecvată și 
suficientă pentru îndeplinirea criteriilor operaționale  

➢ Proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale și crearea stocurilor 
de materiale și tehnică – inclusiv medicală  

➢ Proiecte de infrastructură din sistemul judiciar și sistemul de apărare, ordine publică și 
siguranță națională pentru construcția, reabilitarea si modernizarea clădirilor destinate 
instituțiilor din domeniul justiției și domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 
naționale, inclusiv digitalizare,  



 
 

 

➢ Proiecte de infrastructură în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației și 
securității cibernetice 

➢ Proiecte de transformare/tranziție digitală, inclusiv prin robot process automation, a 
serviciilor administrației publice centrale și locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programul Interreg VI A România-Bulgaria 
 

Programul se află în faza de pregătire, fiind estimată aprobarea acestuia în anul 2021. Până în 
prezent, Comisia Europeană a publicat un Document de Poziție privind granița bulgară, a fost 
constituit Grupul Comun de Programare, care a aprobat Documentul de Orientare privind viitorul 
program. A fost elaborată Nota de Concept a programului, precum și Analiza Teritorială pentru 
regiunea transfrontalieră. 
În ceea ce privește selectarea obiectivelor de politică la atingerea cărora programul 2021-2027 va 
contribui, din cele stabilite prin propunerile de regulamente (cele 5 obiective  de politica generale 
si cele 2 obiective specifice Interreg), analiza teritorială identifică nevoile și potențialul zonei în 
toate domeniile socio-economice (infrastructura de transport, turism, mediu, capital uman, 
guvernanță etc.).  
Teritoriul transfrontalier prezinta nevoi de dezvoltare în toate domeniile și că viitorul Interreg ar 
trebui să aibă ca scop stimularea cooperării pentru a asigura dezvoltarea socio-economică a 
regiunii, ridicând-o de la ultimele locuri în clasamentul european și transformând-o într-o 
comunitate durabilă și competitivă, valorificând într-un mod responsabil specificul teritorial și 
resursele oferite de prezența Dunării și a Coastei Mării Negre. 
 
Având în vedere cele de mai sus, dar și restricțiile regulamentelor cu privire la concentrarea 
tematică (60% din FEDR va fi direcționat către maxim 3 obiective de politică și 15% către un 
obiectiv specific Interreg) precum și reducerea resurselor bugetare alocate programului 
(aproximativ 165 milioane de EURO alocare din FEDR), au fost selectate până în prezent 
următoarele obiective: 
 

➢ OP 3: O Europa mai conectata prin creșterea mobilității și conectivității TIC regionale, 
respectiv obiectivul specific dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente, sigure și intermodale, inclusiv la nivel transfrontalier. 

 
Numai proiectele strategice vor fi finanțate, și anume proiectele care vor respecta, printre 
altele, următoarele condiții: 

➢ Un impact transfrontalier ridicat, real 
➢ Proiectele ar trebui să fie în beneficiul întregii zone a programului și ar trebui să se 

concentreze și asupra obiectivelor Green Deal (de exemplu, transportul pe apă/ 
navigabilitate) 

➢ Proiectele ar trebui să consolideze mobilitatea transfrontalieră și să elimine legăturile și 
barierele administrative lipsă 

➢ Proiecte mature în momentul depunerii. 



 
 

 

➢ OP2: O Europă mai aproape de cetățeni prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale, cu obiectivul specific încurajarea 
dezvoltării locale integrate sociale, economice și de mediu, a patrimoniului cultural și a securității, 
inclusiv pentru zonele rurale și de coastă, de asemenea, prin dezvoltarea locală condusă de 
comunitate. 

Implementarea acestui obiectiv se face printr-o strategie teritorială integrată pentru o anumită 
zonă. Această strategie trebuie să fie deținută și implementată de părțile interesate relevante din 
teritoriul acoperit, bazându-se pe strategiile/prioritățile teritoriale ale ambelor țări, concentrându-
se pe dezvoltarea integrată a regiunii transfrontaliere și luând în considerare dezvoltarea rutei 
Euro Velo 6 (ca unul dintre elementele sale cheie). În cadrul acestui OP, vor fi sprijinite operațiunile 
legate de IMM-uri, cu un buget dedicat și indicatori respectivi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programul transnațional al Dunării 2021-2027 
 

Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului 
antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea 
conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte de cooperare transnațională în 
conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Aria eligibilă a programului corespunde zonei vizate de strategie si include regiuni din nouă state 
membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania (landurile Baden 
Wurttemberg și Bavaria), România, Slovacia și Slovenia, dar și din trei țări din afara UE: Bosnia-
Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Moldova si Ucraina. 

În prezent, Programul Transnațional Dunărea se află în pregătire. Programul actual are 
următoarele domenii eligibile: 

Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 
Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării 
Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării 
Axa prioritară 4: O bună guvernare a Regiunii Dunării 
Axa prioritară 5: Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale 
programului și activităților acestora, precum și a GECT-ului (Grupări Europene de Cooperare 
Teritorială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Interreg Europe 
 

Programul ajută guvernele regionale și locale din Europa să dezvolte și să ofere o politică mai 
bună, prin crearea unui mediu și oportunități pentru partajarea soluțiilor și învățarea politicilor. 
Programul Interreg 2021-2027 este in proces de programare În prezent a fost elaborat un prim 
draft al programului, o versiune in lucru. Având în vedere obiectivul stabilit în regulamentul de 
cooperare teritorială europeană următorul obiectiv general este deja definit pentru programul 
Interreg Europe: 

Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a investițiilor 
pentru locuri de muncă și a programelor de obiective de creștere, prin promovarea schimbului 
de experiențe, abordări inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, 
diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională. 

Statele partenere au decis să structureze programul pe baza obiectivului specific Interreg „o mai 
bună guvernanță a cooperării” ca obiectiv unic și general al programului, care permite programelor 
Interreg să sprijine acțiuni de consolidare a capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate relevante implicate în gestionarea unor teritorii specifice și în implementarea 
strategiilor teritoriale. În același timp, statele partenere recunosc necesitatea concentrării 
resurselor programului pe acele domenii de politică care sunt cele mai relevante și urgente pentru 
regiunile din Europa. 
Pentru a ajunge la un echilibru între necesitatea de a adapta cooperarea interregională cu privire 
la o gamă largă de probleme politice și nevoia de concentrare tematică, programul va concentra 
cea mai mare parte din bugetul programului (80%) pe o selecție de 12 obiective specifice. Restul 
de 20% din bugetul programului poate fi alocat celorlalte obiective specifice ale politicii de 
coeziune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Surse de informare 
 

 
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
 
https://interregviarobg.eu/program-date-generale 
 
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/interreg-post-2020 
 


