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Cuvânt înainte

Ca europarlamentari, la fiecare întâlnire cu cetățenii am fost întrebați: care sunt fondurile europene disponibile? 
Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmăm pentru a putea accesa finanțările europene? Cum putem folosi 
fondurile europene pentru a îmbunătăți lucrurile în comunitatea noastră?
Acest mic ghid privind fondurile europene este un proiect comun, pornit din dorința noastră de a aduce 
informația acolo unde este mai mare nevoie de ea: la firul ierbii, la cetățean și la autoritățile locale, în comunități.
La mai bine de 13 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile europene sunt încă un concept 
abstract și nebulos pentru mulți dintre cetățeni, iar rata de absorbție a lor de către țara noastră rămâne în 
continuare sub media europeană.
79.917.000.000 euro vor fi la dispoziția României în următorul Cadrul financiar multianual, 2021-2027. La acești 
bani vom avea acces doar dacă venim cu proiecte care să fie finanțate de UE. Din CFM, României i-au fost alocate 
46,3 miliarde de euro pentru următorii 7 ani. Din Next Generation EU, care va ajuta Uniunea Europeană să se 
refacă economic în urma pandemiei COVID-19 și va susține investiții în tranzițiile către economia digitală și 
verde, România va primi 16,8 miliarde de euro granturi, iar 16,7 miliarde de euro în împrumuturi. Dacă autoritățile 
își vor face treaba, acești bani pot să aibă un efect real în viața cetățenilor: infrastructură de calitate, școli și spitale 
moderne, proiecte care să creeze locuri de muncă durabile, un mediu mai curat și o administrație digitalizată, 
demnă de secolul 21.
Chiar dacă în acest moment negocierile finale cu Parlamentul European asupra bugetului pe termen lung al 
Uniunii și asupra planului de relansare economică sunt încă în curs, este cert că România are o șansă 
extraordinară de a avansa, în sfârșit, în modernizarea țării, iar în acest proces, rolul administrațiilor locale și 
județene va fi crucial.
În fine, acest ghid s-a născut din dorința noastră de a ne juca pe deplin rolul de deputați europeni, un rol înțeles 
ca interfață între cetățeni și Uniunea Europeană. Există numeroase oportunități de dezvoltare disponibile 
autorităților locale din România și ne dorim ca o mai bună cunoaștere a acestora să ducă la beneficii concrete 
pentru români. 
Vom completa informațiile prezentate aici în viitorul apropiat pentru a reflecta ultimele evoluții ce vor interveni 
odată cu adoptarea noului Cadru financiar multianual 2021-2027.
Ca români și ca europarlamentari care reprezintă România în Parlamentul European, ne dorim să vedem 
comunitățile din România dezvoltându-se cu bani europeni.
Românii merită o viață mai bună: să aibă slujbe mai bune, să-și trimită copiii la școli moderne, să fie tratați în 
spitale curate și bine dotate, să respire un aer mai curat, să meargă pe străzi neaglomerate. Pentru toate acestea, 
ne sunt la dispoziție aproape 80 de miliarde de euro în următorii șapte ani. Haideți să nu-i lăsăm să se irosească!
 

Nicu Ștefănuță și Ramona Strugariu

Nicu Ștefănuță
Europarlamentar USR PLUS

Ramona Strugariu
Europarlamentar USR PLUS



Acest mini-ghid de finanțare constituie o introducere de bază a oportunităților de finanțare din fondurile 
europene pentru autoritățile locale și județene. Informațiile incluse în acest ghid provin în mare parte din 
drafturile puse la dispoziție de către Ministerul Fondurilor Europene pentru public. 

Mini-ghidul este împărțit în două părți importante:

 Informații generale despre fondurile europene

 Informații despre structura programelor operaționale pentru 2020-2027

Fonduri europene pentru autoritățile publice

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate 
Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială 
dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru 
în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala 
sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de 
Coeziune economică și socială la nivel național.

Fondurile ESI cuprind:

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

 Fondul Social European (FSE);

 Fondul de Coeziune (FC);

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).
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Pe lângă posibilitățile de finanțare dedicate lor, organismele publice au la dispoziție și alte programe, 
cu spectru mai larg, dar care se adresează și acestui profil.

Din Fondul European de Garantare Agricolă se poate acorda finanțare și organismelor publice care participă 
la programul de distribuire a laptelui în școli, la programul de încurajare a consumului de fructe în școli sau care 
promovează produsele agricole europene în UE și în țările terțe.

De programul Orizont 2020 pot beneficia organismele publice care încurajează inovarea și îmbunătățirea 
serviciilor publice.

Autoritățile locale și regionale și anumite organisme administrative pot solicita finanțare pentru proiecte prin 
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE).

O altă posibilitate de finanțare a organismelor publice este programul „Europa pentru cetățeni”.

Erasmus+ reprezintă de asemenea un program european, în special  pentru tineret, din care autoritățile 
publice locale și județene pot accesa fonduri. 

Exemplu: Oportunități pentru personal didactic și nedidactic

În cadrul programului Erasmus+, în România sunt considerate școli eligibile toate instituțiile de învățământ 
preuniversitar (autorizate și/sau acreditate ARACIP), inclusiv cele pentru activități extrașcolare și centrele de 
excelență, definite de Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și de reglementările M.E.N.C.S.

În ceea ce privește instituțiile care pot coordona un consorțiu de școli, acestea pot fi: inspectorate școlare, 
CJRAE, CCD, consilii județene, consilii locale sau primării.

Nu în ultimul rând, autoritățile publice locale și județene pot accesa fonduri europene pentru biodiversitate, 
guvernanță de mediu sau lupta împotriva schimbărilor climatice direct de la Comisia Europeană prin programul 
LIFE. 



Ce finanțează fiecare fond?

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale 
în UE, prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. Fondul sprijină investițiile ce vizează 
următoarele domenii prioritare: dezvoltarea regională (în special prin investiții în infrastructură), agendă 
digitală, creșterea competitivității IMM-urilor, eficiența energetică și energia regenerabilă, cercetarea și 
inovarea, dezvoltarea urbană durabilă. FEDR sprijină și cooperarea transfrontalieră, transnațională și 
interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de 
muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile 
pentru toți cetățenii europeni. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii 
și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri defavorizate) și sprijină consolidarea capacității 
instituționale. Fondul Social European urmărește promovarea, în cadrul Uniunii, a facilităților de ocupare a forței 
de muncă și a mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor. De asemenea, facilitează adaptarea la 
transformările industriale și la evoluția sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie 
profesională. 

Fondul de Coeziune (FC) finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și transport, prin creșterea 
eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susținerea 
intermodalității, consolidarea transportului public etc. Banii din acest fond sunt destinați Statelor Membre care 
au un venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) finanțează politica UE de dezvoltare rurală. 

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) este fondul UE destinat politicilor europene 
în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.



Cum se poate obține finanțare din fonduri europene?

O primă condiție este să vă asigurați că ideea proiectului se încadrează în domeniile de eligibilitate ale 
fondurilor, respectiv Programul Operațional / Axa Prioritară / Apelul de proiecte, precum și asupra faptului că 
entitatea ce va fi propusă ca beneficiar îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Ghidul 
Solicitantului aferent.  

După consultarea Ghidului Solicitantului, este necesar să elaborați cererea de finanțare și să o depuneți în 
cadrul apelului deschis din cadrul Programului Operațional în care se încadrează respectivul proiect, până la 
data limită. Obținerea finanțării depinde în cea mai mare măsură de corectitudinea completării cererii de 
finanțare, de calitatea proiectului, precum și de respectarea tuturor condițiilor specifice Programului 
Operațional din care se solicită finanțare. Proiectele se depun online, în sistemul informatic MySMIS2014 
(aplicația digitală prin care s-a aplicat pentru fonduri europene în cadrul multianual 2014-2020).

Este important de reținut că pentru fiecare apel în parte, se va publica un ghid al solicitantului specific.  În acest 
ghid veți găsi toate informațiile necesare pentru scrierea proiectului. 



Capitolul 1. 
Informații despre apelul de 
proiecte

1.1 Axă prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv 
specific 

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de 
depunere a propunerilor de proiecte  

1.3 Obiective
1.4 Activități eligibile  
1.5 Solicitanți eligibili 
1.6 Grup țintă
1.7 Indicatori 
1.8 Alocare stabilită pentru apelul de proiecte 
1.9 Valoare maximă a proiectului, rata de 

cofinanțare 
1.10 Ajutor de stat/de minimis, după caz 
1.11 Durata de implementare a proiectelor
 

Capitolul 2. 
Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor  
2.2 Eligibilitatea proiectelor
2.3 Cheltuielile eligibile 
2.4 Cheltuieli neeligibile

Capitolul 3. 
Completarea cererii de finanțare 

3.1 Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a 
solicitantului

Capitolul 4. 
Procesul de evaluare și selecție

4.1 Descriere generală  
4.2 Grile de evaluare
4.2.1 Grila de verificare a conformității 

administrative
4.2.2 Verificarea eligibilității
4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică 
4.3 Selecția proiectelor  
4.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor

Capitolul 5. 
Contractarea proiectelor 

5.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor
5.2 Contractarea proiectelor 

Capitolul 6. 
Rambursarea cheltuielilor

6.1 Mecanismul cererilor de plată
6.2 Rambursarea cheltuielilor
6.3 Verificarea achizițiilor publice

Capitolul 7. 
Monitorizarea și controlul

Capitolul 8. 
Informare și publicitate

Capitolul 9. 
Glosar de termeni

Ce informații găsim în Ghidul Solicitantului?



Pe scurt, etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare și până la semnarea contractului/deciziei de 
finanțare sunt următoarele:

Evaluarea cererii de finanțare și a anexelor aferente de către ofițerii 
de evaluare din cadrul AM/OI;

Eventuale solicitări de clarificări către solicitanți pentru 
revizuire/completare cerere de finanțare;

Transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări către AM/OI de 
către solicitant;

Notificarea solicitantului cu privire la aprobarea proiectului spre 
finanțare;

Elaborarea contractului/deciziei de finanțare la nivelul AM și 
transmiterea către solicitant în vederea semnării de către 
reprezentantul legal;

Semnarea contractului/deciziei de finanțare de către 
reprezentantul legal al AM;
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Ce este o Autoritate de Management (AM)?

Autoritatea de Management este structura responsabilă de gestionarea și implementarea unuia sau mai multor 
programe operaționale și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor. Autoritatea 
de Management reprezintă partea contractuală semnatară a contractului de finanțare ce are ca obiect 
implementarea unui proiect. Fiecare Program Operațional are desemnată o autoritate de management. În 
general, Autoritatea de Management are următoarele responsabilități:
 

lansează apelurile de proiecte;

evaluează cererile de finanțare;

semnează contractele de finanțare și modificările acestora;

aprobă rapoartele de progres și cererile de plată/ rambursare;

efectuează plăți către beneficiari;

monitorizează implementarea proiectelor;

asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor.



Fonduri europene pentru autoritățile locale și județene 
în cadrul financiar multianual 2021-2027

Disclaimer: Cadrul final pentru perioada de finanțare 2021-2027 este încă în lucru și va fi definitivat spre 
sfârșitul anului 2020, astfel că principalul scop al acestui ghid este de a vă ajuta să identificați la nivel de 
principiu liniile de finanțare din fonduri europene pentru proiectele voastre. 

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de 
finanțare a Programelor Operaționale

Structura Programelor Operaționale 2021-2027:

De reținut că pentru Programul Național Strategic destinat proiectelor din mediu rural și pentru Programul 
Acvacultură și Pescuit nu există în drafturi pentru perioada 2021-2027 

Program Operațional 

Dezvoltare Durabilă - PODD

Tranziție Justă - POTJ

Transport - POT 

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare - POCIDIF

Sănătate – POS

Educație și Ocupare - POEO

Incluziune și Demnitate Socială - POIDS

Programe Operaționale Regionale POR

Asistență tehnică POAT

Sursa de finanțare 

Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul de Coeziune

Fondul pentru o Tranziție Justă

Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul de Coeziune

Fondul European de Dezvoltare Regională

Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul Social European+ 

Fondul Social European+ 

Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul Social European+ 

Fondul European de Dezvoltare Regională

Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul Social European+ 



O sursa majora de finanțare pentru autoritățile locale și județene este reprezentată de Programele Operaționale 
Regionale, acestea fiind organizate pe regiuni de dezvoltare după cum urmează: 

Programul Operațional Regional 2021-2027 
București Ilfov

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Centru 

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Nord-Est

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Nord-Vest

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Sud-Est

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Sud Muntenia

 
Programul Operațional Regional 2021-2027 

Sud-Vest Oltenia 

Programul Operațional Regional 2021-2027 
Regiunea Vest

-

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj și  
Bistrița-Năsăud

Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, 
Vrancea

Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, 
Giurgiu, Ialomița, Călărași

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

* Scanați aceste coduri QR pentru detalii despre 
programele operaționale regionale



București-Ilfov este singura regiune de dezvoltare care este clasificată ca fiind regiune mai dezvoltată.  Din acest 
punct de vedere, regiunea București-Ilfov nu este eligibilă pentru anumite linii de finanțare. 

Printre beneficiarii programelor operaționale regionale se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, 
incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), dar și 
organizații de cercetare dezvoltare și agenții de dezvoltare regională (ADR).

Programele operaționale regionale sunt organizate pe axe prioritare pentru finanțare, acestea având la rândul 
lor obiective specifice/tipuri de acțiuni (depinde de la regiune la regiune).

E important de știut că, pentru a fi eligibile pentru finanțare din programele operaționale, proiectele 
dumneavoastră trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice sub care se încadrează.

Alocare bugetară POR 

În momentul de față nu există o defalcare în funcție de axă prioritară pentru fiecare POR în parte, însă pentru a ne 
face o idee clară despre felul în care vor fi alocați banii, putem lua în vedere cifrele generale anunțate de 
Ministerul Fondurilor Europene pentru întregul pachet de programe operaționale regionale.

O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice   20%  (2,393 miliarde euro)

O regiune cu orașe smart     10% (1,2 miliarde euro)

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  37% (4,3 miliarde euro)

O regiune accesibilă     13% (1,53 miliarde euro) 

O regiune educată     7,2% (828,6 milioane euro)

O regiune atractivă      6.9% (798,1 milioane euro) 

Asistență tehnică      4% (450 milioane euro)

*procentele sunt aproximative 

Per total, bugetul alocat pentru programele operaționale regionale în exercițiul bugetar 2021-2027 este de 
aproximativ 11,5 miliarde de euro. 



Structura axelor prioritare pentru 
Programele Operaționale Regionale

Axa Prioritară 1.  
- cea mai puțin relevantă pentru autoritățile publice ca beneficiar direct
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate;
Operațiuni orientative

Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, intervenții 
aliniate la KIC-urile (Knowledge Innovation Community)

Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru IMM sau alte organizații

Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces, organizațională și de 
model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare

Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și serviciilor, 
cooperare IMM-uri - organizații CDI

Investiții în infrastructurile  proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri

Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și maturizarea start-up / spin-off 
în domenii de specializare inteligentă, inclusiv clustere

Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea incubatoarelor și 
acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv parcuri smart cu impact la nivel 
regional

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor;
Operațiuni orientative

Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel 
local, inclusiv sprijin pentru inițierea de start-up-uri / spin-off-uri în domeniul securității cibernetice

Dezvoltarea universităților ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare

Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci 
virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de projection and video maping

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri

Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)



Obiectiv Specific FEDR: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;
Operațiuni orientative

Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, automatizare, robotică, 
inteligență artificială, customizare de masă

Investiții pentru servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitală a microîntreprinderilor și 
IMM-urilor

„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse, precum și transfer tehnologic în vederea 
generării noilor linii de producție pentru aceste produse

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 
internaționalizare

Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi și IMM-uri, inclusiv scale-up

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 
și antreprenoriat
Operațiuni orientative

Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de CDI / entităților implicate în procesul de 
descoperire antreprenorială

Axa Prioritară 2.
O regiune cu orașe smart
Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor;

Operațiuni orientative

Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, 
mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale 
urbane

Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local



Axa Prioritară 3.
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Operațiuni orientative

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități 
de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie

Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de 
consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie 

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special 
în mediul urban și reducerea poluării
Operațiuni orientative

Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin  promovarea investițiilor ce promovează 
infrastructura verde în zonele urbane.

Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate 

Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente 

Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
Operațiuni orientative
Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili 
alternativi)

Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai

Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziționare troleibuze/autobuze

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate 

Infrastructuri pentru combustibili alternativi

Calitatea aerului și reducerea zgomotului



Axa Prioritară 4. 
O regiune accesibilă
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
mobilității transfrontaliere 
Operațiuni orientative

Investiții destinate infrastructurii rutiere de importanță regională reabilitată și modernizată pentru 
asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T. 

Investiții destinate coridoarelor urbane de transport prin crearea/ îmbunătățirea/ modernizarea 
infrastructurii urbane de descongestionarea/fluidizarea traficului urban. 

Axa Prioritară 5. 
O regiune educată
Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii
Operațiuni orientative

Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură pt. nivel antepreșcolar și preșcolar, 
învățământ primar, secundar, terțiar

Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educație și formare profesională / învățământ dual, 
inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă)

Axa Prioritară 6. 
O regiune atractivă
Obiectiv Specific FEDR: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;
Operațiuni orientative

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 
servicii culturale

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;

Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric

Investiții în infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban

Creșterea securității spațiilor publice

Tabere de elevi și preșcolari

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 
servicii culturale



Axa Prioritară 7.
Asistență Tehnică 

Obiectiv 1: Creșterea capacității beneficiarilor

Operațiuni orientative

Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea,  monitorizarea, 
evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de Descoperire 
Antreprenorială (MDA)

Crearea unui one-stop-shop regional

Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de cercetare inovare

Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invăța soluții de „smart city”, de a elabora și monitoriza 
strategii investiționale pentru ”smart city”, inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii 
”smart”

Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport

Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ și mediul economic și social mai larg

Obiectiv 2: Asigurarea funcționării sistemului de management

Operațiuni orientative

Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea și 
managementul POR

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI  

Pe scurt, următoarele proiecte importante pot fi finanțate prin programele operaționale regionale prin 
următoarele axe prioritare: 

Infrastructură verde - Axa prioritară 3

Eficiență energetică a clădirilor publice și private  - Axa prioritară 3

Sisteme moderne de încălzire centralizată (existente sau noi) - Axa 
prioritară 3

Transport ecologic - Axa prioritară 3

Digitalizare - Axa prioritară 2

Infrastructură pentru educație - Axa prioritară 5

Turism/patrimoniu cultural - Axa prioritară 6

Infrastructură rutieră - Axa prioritară 4

Pentru mai multe detalii despre tipurile de investiții eligibile, puteți consulta programul operațional regional 
pentru regiunea din care faceți parte pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene/  și brieful detaliat pentru POR-
ul specific regiunii dumneavoastră.



Alte programe operaționale din care pot fi accesate fonduri 
pentru autoritățile locale și județene:

Sunt prezentate doar axele prioritare și obiectivele specifice pentru care autoritățile locale și județene 
sunt eligibile.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027

Alocare bugetară conform draftului acordului de parteneriat 2021-2027:
Scenariu 1 - contribuție UE/ contribuție buget național - 70% - 30% = 5,604 miliarde EUR Scenariu 2 - contribuție 
UE/ contribuție buget național - 85% - 15% = 4,615 miliarde EUR 

Axă prioritară 2.
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Alocare bugetară

2.23 miliarde EUR - regiuni mai puțin dezvoltate - sursa FEDR - axat pe lucrări de apă și de tranziție către 
economia circulară (inclusiv în ceea ce privește gestiunea corectă a deșeurilor - de exemplu, în scop 
energetic, prin gazeificare)

507.8 milioane EUR - fără diferență de regiune - sursa FC - axat pe lucrări de apă 

230 milioane EUR - fără diferențiere de regiune - sursa FC  - axat pe deșeuri EUR 

*regiunea București-Ilfov nu este eligibilă pentru cea mai mare parte din această alocare bugetară, fiind regiune 
mai dezvoltată

De reținut că fondurile alocate pentru această axă prioritară reprezintă mai mult de jumătate din fondurile totale 
PODD, indiferent de scenariul de bugetare.



Obiectiv specific FEDR/FC: Promovarea managementului durabil al apei

2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

Tipuri de acțiuni Acțiuni detaliate Beneficiari

Acțiuni integrate de dezvoltare a 
sistemelor de apă și apă uzată 

Construirea și reabilitarea 
rețelelor de canalizare și 
construirea/reabilitarea/ 
modernizare a stațiilor de 
epurare a apelor uzate care 
asigură colectarea și epurarea 
încărcării organice 
biodegradabile 

Construirea și reabilitarea de 
sisteme de captare și aducțiune, 
stații de tratare, rețele de 
transport și distribuire a apei 
destinate consumului uman în 
contextul proiectelor integrate 
de apă și apă uzată

Măsuri necesare pentru 
eficientizarea proiectelor și 
sustenabilitatea investițiilor 
(automatizări, SCADA, GIS, 
contorizări, măsuri privind 
implementarea managementului 
activelor etc ) 

Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară *prin Operatorii 
Regionali (OR) de Apă, ANRSC * 
Două sau mai multe unități 
administrativ-teritoriale, în 
limitele competențelor 
autorităților lor deliberative și 
executive, pot să coopereze și să 
se asocieze, în condițiile legii, în 
scopul constituirii unor asociații 
de dezvoltare intercomunitară 
având ca obiect 
furnizarea/prestarea în comun a 
serviciilor comunitare de utilități 
publice și înființarea, 
modernizarea și/sau dezvoltarea, 
după caz, a sistemelor de utilități 
publice aferente

Acțiuni de pregătirea și 
gestionarea proiectelor de 
investiții de apă și apă uzată

-

Acțiuni de consolidare a 
capacității actorilor 

Sprijin pentru consolidarea 
suplimentară și extinderea 
operatorilor regionali astfel încât 
să se dezvolte capacitatea 
acestora de a realiza investițiile 
pentru conformare

Sprijin pentru consolidarea 
capacității administrative a 
celorlaltor instituții implicate : 
ADI, 
ANRSC, MMAP, MS (Institutul de 
Sănătate Publică), AM PODD



Obiectiv specific FEDR/FC: Promovarea tranziției către o economie circulară

2.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a 
îndeplini cerințele directivelor de mediu

Pe scurt, prin axa prioritară 2 din PODD, pot fi accesate fonduri pentru proiecte ce țin de apă/canalizare și 
managementul deșeurilor. 

Tipuri de acțiuni Acțiuni detaliate Beneficiari

Îmbunătățirea modului de 
gestionare a deșeurilor 
municipale în vederea asigurării 
tranziției spre economia 
circulara, în conformitate cu 
nevoile identificate în PNGD și 
PJGD-uri, respectiv:

Investiții în extinderea sistemelor 
de colectare separată, atât în 
ceea ce privește colectarea din 
poartă în poartă a deșeurilor 
reciclabile și a bio-deșeurilor, dar 
și colectarea deșeurilor textile și 
deșeurilor periculoase menajere

Investiții privind valorificarea 
materială a deșeurilor (stații de 
sortare, stații de compostare și 
instalații de digestie anaerobă) 

Investiții privind instalații de 
tratare a deșeurilor reziduale, 
inclusiv îmbunătățirea 
instalațiilor TMB existente 

Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene/ Primăria Municipiului 
București/primăriile de sector, 
Autorități publice centrale (ex. 
MMAP, ANPM, ANRSC)

Investiții individuale 
suplimentare pentru închiderea 
depozitelor de deșeuri 
neconforme.

-

Întărirea capacității instituționale 
a actorilor din sector (MMAP, 
ANPM, UAT, ADI-uri, ANRSC) în 
vederea accelerării tranziției spre 
economia circulară. 

-



Programul Operațional Tranziție Justă - (POTJ) 2021-2027

Alocare bugetară:

POTJ are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,766 mld de Euro, din care 0,766 mld FTJ (Fondul de 
Tranziție Justă) și 1 mld. NGEU (Next Generation EU) la care se adaugă cofinanțare națională de 0,264 mld, 
fiind disponibili în total 2,030 mld euro - din sinteza POTJ scrisă de MFE.

Axa prioritară 2
O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru 
energie curată cu emisii reduse

Nu există încă o alocare bugetară specifică axei

Obiectiv specific FTJ: Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de 
mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Tipuri de acțiuni Beneficiari

Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o 
energie verde

Această axă prioritară e destinată în principiu 
întreprinderilor, însă pot fi avute în vedere 
parteneriate între UAT-uri și firme private cu intenții 
de a investi în tehnologiile verzi, de ex: UAT-ul 
pune la dispoziție terenul, racordul la utilități și 
facilități fiscale pe o perioadă determinată, iar 
privatul face investiția generatoare de locuri de 
muncă locale și de taxe și impozite la bugetul UAT-
ului

Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice 
conectate la rețea (operaționale)-poate fi o soluție 
finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin 
fostelor mine sau uzine astfel realizându-se 
proiecte integrate decontaminare/ regenerare/ 
reconversie

Investiții în realizare de turbine eoliene (ferme 
eoliene - conectate la rețea)

Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile la nivelul 
operatorilor industriali



Axa prioritară 3 
O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 
economiei circulare

Nu există încă o alocare bugetară specifică axei

Obiectiv specific FTJ: Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul socio-economic și de 
mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic 

Pe scurt, prin axa prioritară 3 din POTJ, pot fi accesate fonduri pentru proiecte ce țin de infrastructura 
ecologică, reintegrarea în circuitul economic a terenurilor contaminate de activitățile economice intensive 
din punct de vedere al amprentei de carbon și gestionarea deșeurilor, cu condiția integrării acestora în 
economia circulară.

Tipuri de acțiuni Beneficiari

Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor 
poluate (posibil cu componentă de water 
management)

Autorități publice locale și parteneriate ale 
acestora, Întreprinderi

Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie 
a terenurilor inclusiv prin măsuri de management 
al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul 
urban

Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la 
nivel județean în vederea consolidării economiei 
circulare

Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și 
reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de 
creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 



Programul Operațional Transport - (POT) 2021-2027

Alocare bugetară: 
8,3 miliarde EUR

Axa prioritară 2 
Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Alocare bugetară: 
350 milioane EUR 

Obiectiv specific: Dezvoltarea și consolidarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră

Tipuri de acțiuni Beneficiari

Construcția/modernizarea variantelor de ocolire și 
construcția/modernizarea accesului municipiilor la 
sectoarele rețelei rutiere primare (la nivel de drum 
național situat pe rețeaua secundară), precum și și 
modernizarea sectoarelor de drum național situate 
pe rețeaua secundară.

Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere -C.N.A.I.R 

Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri (7 
direcții regionale și București) 

Autorități Publice Locale



Tipuri de acțiuni Beneficiari

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

Metrorex

Investiții în material rulant, modernizare instalații

Investiții în echipamente conexe, măsuri de 
creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe 
de deplasare, inclusiv sisteme de siguranță

Modernizarea stațiilor ale căror condiții de 
desfășurare a călătoriilor nu corespund 
standardelor de siguranță actuale

Susținerea integrării călătoriilor la nivel 
metropolitan cu alte sisteme de transport public de 
călători.

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

Alocare bugetară: 
250 milioane EUR 

Obiectiv specific: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile



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

Alocare bugetară: 
350 milioane EUR

Obiectiv specific: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile

Tipuri de acțiuni Beneficiari

Achiziția de trenuri metropolitane (material rulant 
urban ecologic) 

Construcția/ modernizarea/ optimizarea 
infrastructurii necesare 

Optimizarea mersului trenurilor – graficului de 
călătorii, sistemele de ticketing (inclusiv integrare 
cu alte moduri de transport), măsuri de creștere a 
accesibilității persoanelor cu deficiențe de 
deplasare și alte măsuri similare 

Parteneriate între Autoritățile Publice Locale și 
Compania Națională Căile Ferate Române 
C.N.C.F.R. și/sau ARF 



Axa prioritară 7 
Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal

Alocare bugetară: 
30 milioane EUR

Obiectiv specific: Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabilă, adaptată la schimbările climatice, sigură 
și intermodală

Tipuri de acțiuni Beneficiari

Investiții în modernizarea terminalelor intermodale 

Dezvoltarea de terminale intermodale 
Investiții în instalații și echipamente de transfer 
intermodal 

Investiții în legăturile între principalele hub-uri de 
transport (gară, aeroport, port, punct vamal, parc 
industrial, terminal intermodal)

Autorități Publice Locale 

Parteneriate Autorități Publice Locale- 
Compania Națională Căile Ferate Române- 
C.N.C.F.R. 



Pe scurt, următoarele proiecte importante pot fi finanțate prin programul operațional transport prin 
următoarele axe prioritare: 

Infrastructură rutieră prin Axa Prioritară 2

Transport ecologic prin Axa Prioritară 6

Terminale intermodale prin Axa Prioritară 7

Dezvoltarea metroului bucureștean prin Axa Prioritară 5

Exemple concrete de investiții posibile prin cadrul Programului Operațional:

Investiții în modernizarea și dezvoltarea terminalelor intermodale

Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal

Investiții în legăturile între principalele hub-uri de transport (gară, 
aeroport, port, punct vamal, parc industrial, terminal intermodal)

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

Investiții în material rulant, modernizare instalații, 

Investiții în echipamente conexe,  măsuri de creștere a accesibilității 
persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv sisteme de siguranță

Modernizarea stațiilor ale căror condiții de desfășurare a călătoriilor nu 
corespund standardelor de siguranța actuale

Susținerea integrării călătoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme de 
transport public de călători

Construcția/modernizarea variantelor  ocolitoare, 

Construcția/modernizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei 
rutiere primare

Modernizarea sectoarelor de drum național situate pe rețeaua 
secundară



Programul Operațional Sănătate (POS) - 2021-2027 

Alocare bugetară: 
- aproximativ 4,7 miliarde de EUR 

Autoritățile publice și județene pot finanța prin POS proiecte care țin de:

Serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 
regim ambulatorii: infrastructura cabinetelor medicilor de familie, 
infrastructură pentru servicii de asistență medicală școlară și 
comunitară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile 
sanitare care furnizează asistență medicală ambulatorie, centre de 
screening (prioritatea 2)

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură 
și servicii, prin dezvoltarea: sistemului de transport, preluare precum și 
a unităților dedicate îngrijirii pacienților critici, inclusiv copii, 
neurologie pediatrică boli rare, sistemului național de transfuzii, rețelei 
de laboratoare regionale, spitalelor orășenești, rețelei de genetică 
medicală (axa prioritară 4) 

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen 
lung/ Serviciile de îngrijire paliativă (axa prioritară 3)



Spitalele regionale sunt acoperite de 

Axa prioritară 1 
Investiții pentru construirea spitalelor regionale și 
infrastructuri spitalicești noi, cu impact teritorial major

Obiectiv specific: Dezvoltarea și consolidarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră

Tipuri de acțiuni

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

Exemple de acțiuni eligibile: 
- Construcția și dotarea (inclusiv contractarea de servicii de supervizare, asistență tehnică, servicii 
auxiliare (financiar, audit, etc.)

B. Alte spitale, alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major 

Exemple de acțiuni eligibile:
- Construcție/ dotare



Obiectiv specific: 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

Tipuri de acțiuni

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 

Exemple de acțiuni care pot fi sprijinite: 
- elaborarea cadrului legislativ pentru: 
funcționarea spitalelor regionale (ex. Buget, resurse, transfer de personal), pentru implementarea planului 
de restructurare, pentru transferul de personal și pentru angajarea de personal suplimentar, pentru 
înființarea comitetului de coordonare a spitalelor regionale 
- actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale, protocoale de internare etc.)

Acțiuni de operaționalizare 

Exemple de acțiuni care pot fi sprijinite: 
- inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalele vechi 
- planul de transfer
- planul de gestionare a spitalelor regionale 
- planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a procedurilor interne la nivelul spitalelor 
regionale, etc.)

Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului

Exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
- elaborarea planului de formare - dezvoltare curriculum 
- furnizarea programelor de formare

Alte activități necesare



Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 
(POIDS) 2021-2027

Alocare bugetară:  3,46 miliarde euro 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales 
ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și 
excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, urmărind 
obiectivele generale:

Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, 
cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de 
servicii sociale la nivel local 

Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de 
specialitate bine pregătit la nivel local și infrastructură adecvată 

Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile 
vulnerabile prin oferirea de suport și servicii accesibile pentru 
depășirea situațiilor de dificultate în care se află 

Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a 
răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea 
capacității furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel 
local 

Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua 
nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a 
elabora planuri de acțiune adecvate.

1

2

3

4

5



UAT-urile vor fi eligibile pe toate cele 8 Axe Prioritare.

Structura programului

Axă prioritară Obiective specifice

1. Dezvoltare 
Locală plasată sub 
Responsabilitatea 
Comunității

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;

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; 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

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

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

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

2. Protejarea 
dreptului la 
demnitate socială

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

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

3. Sprijinirea 
comunităților 
rurale fără acces 
sau cu acces redus 
la servicii sociale

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

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



4. Reducerea 
disparităților dintre 
copiii la risc de 
sărăcie și/sau 
excluziune socială 
si ceilalți copii

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 și a 
persoanelor dependente

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

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

5. Servicii de 
suport pentru 
persoane vârstnice

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;

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

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

6. Sprijin pentru 
persoanele cu 
dizabilități

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

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

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

7. Servicii sociale si 
de suport acordate 
altor grupuri 
vulnerabile

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

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

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

8. Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate FEAD

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



Axa prioritară 1 
Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

205 milioane euro 097 Măsuri care facilitează accesul la ocupare 
098 Măsuri care facilitează accesul la ocupare a șomerilor de lungă durată 
106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, 
inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente 
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate 
117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi 
romii, la educație și locuri de munca și pentru promovarea incluziunii sociale a 
acestora 
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului sărăciei sau de 
excluziune socială 

160 milioane euro 090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți) 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul 
comunității 
128 Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii 
turistice conexe 
129 Protejarea, dezvoltarea si promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor 
culturale
130 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului 

Axa prioritară 2 
Protejarea dreptului la demnitate socială

50 milioane euro

30 milioane euro

14 milioane euro

33.5 milioane euro

090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți)

092 Infrastructura de sănătate

23 Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficientei și rezilienței sistemelor de 
sănătate

091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în comunitate



Axa prioritară 3
Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 
servicii sociale

10 milioane euro

696 milioane euro

15 milioane euro

28 milioane euro

5 milioane  euro

142 Evaluare și studii, colectare de date 
143 Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale 
partenerilor relevanți

090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranti) 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul 
comunității 
093 Echipamente medicale 
117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi 
romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a 
acestora 
121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și accesibile financiar 
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității 
124 Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen lung (cu 
excepția infrastructurii) 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului sărăciei sau de 
excluziune socială

117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi 
romii, la educație si locuri de munca și pentru promovarea incluziunii sociale a 
acestora 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socialî 
121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și accesibile financiar 
140 Informare si comunicare 
141 Pregătire, implementare, monitorizare si control 
143 Consolidarea capacitaților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale 
partenerilor relevanți

090 Infrastructura de locuit 
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială



Axa prioritară 4
Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială și ceilalți copii

10 milioane euro

175 milioane euro

25 milioane euro

60 milioane euro 

17.9 milioane euro 

8.5 milioane euro

187 milioane euro

5 milioane euro

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

091 Infrastructura socială care contribuie la incluziunea socială

106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, 
inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente 
114 Sprijin pentru educația adultului
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

099 Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea 
socio-economica a tinerilor 
114 Sprijin pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor) 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor

121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și accesibile financiar 

091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul 
comunității

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

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială

Axa prioritară 5
Servicii de suport pentru persoane vârstnice

48 milioane euro

25 milioane euro

107 milioane euro

5 milioane euro

110 Măsuri care încurajează îmbătrânirea activă
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

124 Măsuri pentru îmbunătățirea îngrijirii de lungă durată (exclusiv infrastructura)

124 Măsuri pentru îmbunătățirea îngrijirii de lungă durată (exclusiv infrastructura) 
090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranti)

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială



Axa prioritară 6
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

35 milioane euro

10.5 milioane euro

25 milioane euro

25 milioane euro

96 milioane euro

31 milioane euro

5 milioane euro

109 milioane euro

61.5 milioane euro

5 milioane euro

107 Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea 
activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate 
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate 
116 Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor 
dezavantajate

115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate 
121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și accesibile financiar comunității

093 Echipamente medicale

106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, 
inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente 
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială 
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității 
093 Echipamente medicale

122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității

091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul 
comunității 
125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială 
124 Măsuri de îmbunătățire a serviciilor de îngrijire de lunga durata (excluzând 
infrastructura)

122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității 
106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, 
inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul 
comunității

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială



Axa prioritară 7
Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

25.3 milioane euro

25.7 milioane euro

35 milioane euro

21 milioane euro

25 milioane euro

5 milioane  euro

097 Măsuri de îmbunătățire a accesului la ocupare 
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor 
089 Infrastructura de locuit pentru migranți, refugiați si persoane care aplică sau 
sunt sub o formă de protecție internațională

090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranti) 
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate 
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor 
de îngrijire în cadrul comunității

116 Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor 
dezavantajate 
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor

126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor 
125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială

125 Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială

Axa prioritară 8
Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD

500 milioane euro 127 Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/ sau materială 
pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri auxiliare



Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027

Alocare bugetară: 
3,88 miliarde EUR

Axa prioritară 1 
Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Obiectiv specific: 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

Tipuri de acțiuni Beneficiari

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

Realizarea de către centrele/ cluburile de tineret 
publice sau private sau de alți actori interesați a 
unor rețele de lucrători de tineret, selectați din 
rândul tinerilor (în special NEETs (Neincluși în 
educație, angajare sau formare) și instruiți pentru 
furnizarea de servicii de outreach și activare a 
tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de 
servicii de ocupare publici sau privați, în vederea 
oferirii de servicii de ocupare

Autorități publice locale care gestionează astfel 
de centre sau vor să construiască



Tipuri de acțiuni Sub-acțiuni

Intervenții pentru educația timpurie
 

Implementare de strategii locale pentru educație 
timpurie, în parteneriat cu actorii de la nivel local, 
pentru creșterea numărului de locuri disponibile în 
creșe și grădinițe și pilotare și/sau extindere servicii 
complementare (centre de joacă, ludoteci etc.) 
pentru copii; 

Asigurarea materialelor educaționale (jocuri 
educative, cărți de colorat, caiete de lucru, 
plastilină, acuarele etc.) pentru încurajarea 
participării la educație timpurie;

Oferire sprijin suplimentar pentru susținerea 
copiilor care aparțin grupurilor vulnerabile: 
vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, 
echipamente IT, decontare cheltuieli de masă și 
transport;

Axa prioritară 2 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 
profesională 

Obiectiv specific: 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 antepreșcolari, 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 

Exemple relevante de proiecte pentru învățământul primar și gimnazial finanțabile prin axa prioritară 2:

„Școală după școală” + „Masă caldă” 

Măsuri de sprijin pentru revenirea în școală, continuare, finalizare studii 

Programe „A doua șansă”



Deși conform draftului actual, 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare (POCIDIF) 

este dedicat în mare parte sectorului privat, este discutată în momentul de față ipoteza includerii 
următoarelor tipuri de acțiuni eligibile pentru autoritățile publice locale:

Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice; 

Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor 
publice digitale;

Proiecte care vizează procesul de luare a deciziilor prin sisteme și 
soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate 
pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.); 

Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme informatice 
alimentate cu datele generate de administrația publică în vederea 
punerii lor la dispoziția publicului si a reutilizării lor (ex.: în 
economie); 

Digitalizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare 
(echipamente și infrastructură). 
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Alte programe care pot fi relevante, mai ales pentru UAT-urile din zonele de graniță, sunt 

Programele INTERREG. 

Aceste programe transnaționale sunt o sursă foarte bună pentru a finanța proiecte majore dar și a beneficia 
de schimburi utile de bune practici. Pentru moment, nu există drafturi pentru perioada 2020-2027 pentru 
programele INTERREG.

La nivel de principiu, obiectivul strategic general al programului INTERREG 2014-2020 

A fost reprezentat de îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în 
principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de 
muncă, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes 
regional.

Programul a permis două tipuri de acțiuni in perioada 2014-2020:

„Proiecte de cooperare interregională” - organizațiile publice din 
diferite regiuni ale Europei lucrează împreună între 3 și 5 ani, pe o 
problemă de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma 
cooperării sunt puse în practică.

„Platforme de învățare de politici” - un instrument pentru schimbul mai 
bun și rapid de cunoștințe, ce ajută factorii de decizie în domeniul 
politicilor în cadrul activității lor.

Lista programelor INTERREG

Interreg VI- Un program România-Bulgaria

Interreg VI- Un program România-Bulgaria

Interreg IPA III Programul România-Serbia

Interreg NEXT Programul România-Republica Moldova 2021-2027

Interreg NEXT Programul România-Ucraina 2021-2027

Interreg NEXT Programul pentru Bazinul Mării Negre 2021-2027

Interreg NEXT Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027

Programul transnațional al Dunării 2

Programul Interreg Europa 2021-2027

Programul URBACT IV

Programul Interact IV

Programul ESPON
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