TABEL activităţi demarcare / complementaritate între Programe 2014-2020
1. Investiții în infrastructura de apă/apă uzată
FEADR
Măsura 07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
Sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică
Activități:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de
apă uzată;
Infrastructură de apă/apă uzată: rețea publică de apă/apă uzată din localitățile
rurale care fac parte din aglomerări între 2 000 - 10 000 locuitori echivalenți (l.e.)
Beneficiari: Comunele și asociațiile acestora.
Investiţiile din FEADR (OT9) pentru infrastructura de apă-apă uzată, sunt
complementare cu cele finanţate din FC (OT6), în acord cu cerințele Master
Planurilor regionale aprobate și a listei de investiţii prioritare a acestora,
gestionate de către Operatorii Regionali (mecanism de coordonare care va
asigura o abordare comună, un management integrat şi eficient al investiţiilor în
acest sector).
FEADR se concentrează pe aglomerările între 2.000 şi 10.000 l.e. care nu sunt
propuse a fi finanţate prin FC şi care fac parte din Master Planuri. Se va realiza
complementaritatea intervenţiilor conform unei metodologii transparente
elaborate de către fiecare operator regional şi agreate de comun acord cu
autoritățile de management implicate. Aceste investiţii sunt prioritare pentru
România în vederea respectării angajamentelor de ţară în conformitate cu
Directiva 91/271/CEE;

FC

FEPAM
PU1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al
mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor,
AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
resurselor
OS 1.3: Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii
OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei
costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a
condiţiilor de lucru
Acţiuni:
 Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de Actiuni
- investiţiile menite să îmbunătăţească infrastructura porturilor
sub-acţiuni:
- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de debarcare şi
apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care a adăposturilor, inclusiv investiţiile în instalaţiile de colectare a
asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în deşeurilor şi a deşeurilor marine - daca investiția presupune si
aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu intervenții pentru tratarea apei uzate
peste 10.000 l.e.;
- Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în Beneficiari: instituția/ organizația care administrează portul de
pescuit, hala de licitaţii, locul de debarcare sau adăpostul.
cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu
măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de
PU2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al
contaminare a apei potabile;
- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere
apei;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de OS 2.2: Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor
din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau
alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.
 Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării condiţiilor de lucru, în special ale întreprinderilor mici şi
substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor mijlocii
periculoase, şi a calităţii apei potabile.
România, în calitate de stat membru UE, are obligaţia să implementeze prevederile Actiuni
Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv să evalueze starea ecologică şi starea - investiții în instalații pentru tratarea apei uzate provenite din
chimică a corpurilor de apelor de suprafaţă, care se realizează conform Directivei fermele de acvacultură;
2008/105/CE și a Directivei 2013/39/EC.
OS 2.3: Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi
Beneficiari:
 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi
promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere
Apă
 Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului al utilizării resurselor
va fi Municipiul București
Actiuni
- investițiile care vizează reducerea impactului negativ sau
sporirea efectelor pozitive asupra mediului și creșterea utilizării
eficiente a resurselor;
PO IM

Beneficiari: întreprinderile din domeniul acvaculturii
PU5: Stimularea comercializării și prelucrării
OS 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi
procesare
Actiuni
- investiţii care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea
ce priveşte gestionarea deşeurilor - instalaţii pentru tratarea
apei uzate provenite din unităţi de procesare a peştelui
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FEADR

FC

FEPAM
Beneficiari: întreprinderile din domeniul procesării peștelui

2. Investiții în infrastructura rutieră
FEADR
FEDR
FEADR - drumuri de acces la fermă şi drumuri pentru exploataţiile forestiere (OT3), POR
investiţii construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes
local (OT9).
AP 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
OS 6.1 Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în
M04 – Investiții în active fizice
proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene
4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole şi silvice
Acţiuni:
Agricol
 Modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanțicreșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene
 Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către
ferme;
care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din
Beneficiari: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora
mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene
legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat)cu reţeaua TEN
Silvic
T, construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la
autostrăzi
 Înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului
forestier;
 Construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce
Beneficiari:
vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri
giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației
 Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de
pădure şi/sau asociaţiile acestora;
 Construcţia/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construcţia
doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor
 Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora proprietari de
județene) şi construirea pasarelelor pietonale
pădure
Beneficiari:
 Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.
 Unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de
transport rutier de interes judeţean. În funcție de competențele asupra
obiectivului de investiție se pot crea parteneriate între autorităţi ale
Măsura 07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
administraţiei publice locale (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună).
Sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică
PO IM
Activități:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
OS 2.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua TEN T
local
globală
Beneficiari: Comunele și asociațiile acestora.

FC
PO IM
AP 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea
reţelei TEN-T pe teritoriul României și a metroului
OS 1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea
transportului rutier pe reţeaua TEN-T
Acţiuni:
 Construcţia / modernizarea de autostrăzi /
drumuri expres /drumuri naţionale aferente
rețelei TEN-T, inclusiv construcţia de variante
de ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei
tronsonului aferent)
 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea
portofoliului de proiecte
Beneficiari:
 Administratorul infrastructurii de transport
rutier de interes european şi naţional,
desemnat conform legislaţiei în vigoare

Acţiuni:
 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei rutiere la nivelul rețelei TEN-T globale,
inclusiv construcţia de variante de ocolire, conform standardului tehnic adecvat
(autostradă, drum expres, drum național)
 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte
Beneficiari:
 Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi
naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare
OS 2.2 Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea zonelor cu o conectivitate
redusă la infrastructura rutieră a TEN-T
Acţiuni:
 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de
ocolire şi autostrăzi/drumuri expres care asigură legătura zonelor deficitare în
conexiuni adecvate cu rețeaua TEN-T
 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte
Beneficiari:
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FEADR

FEDR
FC
 Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi
naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare

3. Investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile
FEADR
La nivel de fermă, se va finanţa producerea de energie regenerabilă pentru consum propriu şi
numai ca parte din proiectul de investiţii. Procesarea biomasei în produse intermediare (ex.
peleţi) pentru comercializare sau consum propriu pentru investiţiile în domeniul non-agricol
(microîntreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural) (OT4).
Măsura 04 Investiții în active fizice
Sub-măsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Acțiuni:


Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate
agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

Beneficiari:
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; cooperative (cooperativele
agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza
legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;;
Măsura 04 Investiții în active fizice
Sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole
Acțiuni:
 Investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul
unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru
îmbunătățirea eficienţei energetice, ca operaţiuni din cadrul unui proiect de investiţii.

FEDR
POIM

FEPAM
PU2 Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării
AP 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
OS 2.3: Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi
OS 6.1 Creşterea consumului de energie din resurse regenerabile prin noi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi
capacităţi de producţie de energie din resurse regenerabile mai puţin promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de
exploatate
vedere al utilizării resurselor
Acţiuni:
 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
electrice şi/sau termice în centrale pe biomasă şi biogaz
 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
termice în centrale geotermale
 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de
distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din
resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
Beneficiari:
Producţie
- Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de
utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau
biomasă/biogaz
- Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în
scopul comercializării.
Distribuţie
- Operatori de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau
energie produsă din resurse regenerabile de energie

Actiuni
- investiții care sporesc eficiența energetică și promovează
conversia întreprinderilor din domeniul acvaculturii la
sursele de energie regenerabile (hidraulică, solară, eoliană)
în cadrul fermelor de acvacultură
Beneficiari: întreprinderile din domeniul acvaculturii

PU5: Stimularea comercializării și prelucrării
OS 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing
şi procesare
Actiuni
- investiţii în cadrul unităţilor de procesare a peştelui în surse
regenerabile de energie ( solară, eoliană)
Beneficiari: întreprinderile din domeniul procesării peștelui

Beneficiari:
 Întreprinderi; cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației
naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor
Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Acțiuni:
 Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea
comercializării;
 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei
activități, ca parte integrantă a proiectului.
Beneficiari:
 micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate și existente, din spațiul rural;
ferme care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei
activități nonagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în
microîntreprinderi și întreprinderi mici.
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4. Energie/Eficiență energetică
FEADR
FEDR
Investiţii pentru reducerea consumului de energie în sectorul agro- POR
alimentar (OT4).
Măsura 04 Investiții în active fizice
AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
Sub-măsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
de carbon
OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
Acțiuni:
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a
celor care înregistrează consumuri energetice mari
 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse
regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă Acțiuni:
cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca
 Pentru măsurile de creștere a eficienței energetice a
şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar
clădirilor publice:
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

Beneficiari:
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; cooperative
(cooperativele agricole și societățile cooperative agricole),
grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în
vigoare care deservesc interesele membrilor;



Măsura 04 Investiții în active fizice
Sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul
produselor agricole
Acțiuni:
 Investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru
consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei
energetice, ca operaţiuni din cadrul unui proiect de investiţii.
Beneficiari:
 Întreprinderi; cooperative, grupuri de producători constituite în
baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele
membrilor;











AP 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului
centralizat de termoficare în oraşele selectate
OS 7.2 Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea
sistemelor centralizat de furnizare a energiei termice în
Municipiul Bucureşti
Acţiuni:
 Optimizarea reţelelor de transport şi distribuţie a
energiei termice prin redimensionarea acestora,
corespunzător debitelor de agent termic vehiculate,
în strânsă corelare cu programele de reabilitare
termică a clădirilor şi efectelor de reducere a
consumului de energie termică
 Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a
reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic
 Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu
conducte preizolate, dotate cu sistem de detectare,
semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul
reducerii acestora
 Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a
racordurilor şi a elementelor constructive
 Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare
(SCADA)

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii,
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior,
planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor,
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru
prepararea și transportul agentului termic, apei calde
menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare,
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și
achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și
racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după
caz;
utilizarea surselor regenerabile de energie pentru
asigurarea necesarului de energie termică pentru
încălzire și prepararea apei calde de consum;
Beneficiari:
implementarea sistemelor de management energetic  Consiliul General al Municipiului București
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și
monitorizarea consumurilor de energie (ex.
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente
pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea
realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și
a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de
demontare a instalațiilor și echipamentelor montate,
lucrări de reparații la fațade etc.);
realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex.
strategii de reducere a CO2) care au proiecte
implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari:
Autoritățile publice centrale, precum și autoritățile publice
și instituțiile locale.
 Pentru măsurile de creștere a eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale:


FC
POIM

îmbunătățirea

izolației

termice

și

hidroizolare

FEPAM
PU1 Promovarea pescuitului
durabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct
de vedere al utilizării
resurselor,
inovator,
competitiv şi bazat pe
cunoaștere
OS 1.5: Furnizarea de sprijin
privind
consolidarea
dezvoltării tehnologice şi
inovării inclusiv a creşterii
eficienţei energetice şi a
transferului de cunoștințe
Actiuni
- investițiile în echipamente
sau la bord menite să reducă
emisiile de poluanți sau de
gaze cu efect de seră și să
sporească eficiența energetică
a navelor de pescuit, inclusiv
în unelte de pescuit cu
condiția să nu submineze
selectivitatea acestor unelte;
- auditurile și schemele privind
eficiența energetică;
- studiile de evaluare a
contribuției sistemelor de
propulsie alternative și a
proiectelor de cocă alternative
la eficiența energetică a
navelor de pescuit.
Beneficiari: proprietarii
nave de pescuit

de

OS: Creşterea competitivităţii
şi a viabilităţii întreprinderilor
din domeniul pescuitului,
inclusiv a flotei costiere la
scară mică şi îmbunătăţirea
siguranţei sau a condiţiilor de
lucru
Actiuni
investiții
menite
să
îmbunătățească infrastructura
porturilor de pescuit și a
halelor de licitații sau a
locurilor de debarcare și a
adăposturilor,
inclusiv
investițiile în instalațiile de
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FEADR

FEDR













FC
anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și
învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;
reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a
agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum,
parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv
montarea de robinete cu cap termostatic, etc.
modernizarea
sistemului
de
încălzire:
repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară;
achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative
de producere a energiei din surse regenerabile –
panouri solare termice, panouri solare electrice,
pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa,
etc.;
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent din spațiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată
mare de viață;
implementarea sistemelor de management al
funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și
gestionarea energiei electrice;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea
realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și
a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol,
lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor
montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex.
strategii de reducere a CO2) care au proiecte
implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari:
Autoritățile publice locale din mediul urban în parteneriat cu
asociațiile de proprietari.

FEPAM
colectare a deșeurilor și a
deșeurilor marine.
Beneficiari:
instituția/
organizația care administrează
portul de pescuit, hala de
licitații, locul de debarcare sau
adăpostul
PU2: Stimularea acvaculturii
durabile din punct de vedere
al mediului, eficiente din
punct de vedere al utilizării
resurselor,
inovatoare,
competitive și bazate pe
cunoaștere
OS
2.3:
Protejarea
şi
refacerea
biodiversității
acvatice şi îmbunătățirea
ecosistemelor
legate
de
acvacultură şi promovarea
unei acvaculturi eficiente din
punctul de vedere al utilizării
resurselor
Actiuni
- investiții care sporesc
eficiența
energetică
și
promovează
conversia
întreprinderilor din domeniul
acvaculturii la sursele de
energie regenerabile.
Beneficiari: întreprinderi din
domeniul acvaculturii

 Pentru măsurile de iluminat public:







înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu
incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi
cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață
și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED),
inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi,
rețele, etc.;
achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a
iluminatului public;
extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public
în localitățile urbane;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea
realizării obiectivelor proiectului;
realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex.
strategii de reducere a CO2) care au proiecte
implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari:

PU5:
Stimularea
comercializării și prelucrării
OS
5.2:
Încurajarea
investiţiilor în sectoarele de
marketing şi procesare
Actiuni
- investiții în prelucrarea și
comercializarea
produselor
pescărești și de acvacultură
care:
contribuie la economia de
energie sau care reduc
impactul asupra mediului
Beneficiari: întreprinderile din
domeniul procesării peștelui
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Autoritățile publice locale.
POIM
AP 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului
centralizat de termoficare în oraşele selectate
OS 7.1: Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea
sistemelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei
termice în oraşele selectate
Acțiuni:
 Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi
secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice
 Achiziţionare/Modernizare echipamente necesare bunei
funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic
 Implementarea de Sisteme de Management (măsurare,
control şi automatizare a SACET)
Beneficiari:
 Autoritățile publice locale din localitățile selectate
(unitățile administrative teritoriale)

5. IMM-uri / antreprenoriat
FEADR
Investiţii în întreprinderi agricole indiferent de mediul de
rezidenţă; producţia, procesarea şi marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii
Europene, cu excepția produselor pescărești. Rezultatul
procesării produsului agricol poate fi atât produs Anexa I cât și
produs neinclus în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE (non-Anexa
I).,) (OT3, OT8).
Înfiinţarea de activităţi non-agricole de către microîntreprinderi
şi întreprinderi mici nou-înfiinţate în mediul rural; crearea şi
dezvoltarea
de
activităţi
non-agricole
de
către
microîntreprinderi şi întreprinderi mici deja existente, pe baza
unui plan de afaceri (ex. investiţii în active fizice, crearea si
dezvoltarea capacităţilor de cazare agro-turistica, prelucrarea
produselor lemnoase, etc.) (OT8), inclusiv acordare de
consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri pentru
activitatea propusă (OT 10).
Gestionarea riscului în agricultură prin sprijinirea creării unui
fond mutual (OT3).

• Facilitarea accesului tinerilor fermieri și a micilor fermieri să-şi
elaboreze planul de afaceri și să-și gestioneze implementarea
acestuia în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru a se
orienta spre piață și pentru a-și îmbunătăți managementul în
contextul respectării standardelor comunitare. Ca rezultat se

FEDR
POR

FSE
POCU

AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi AP 3 Locuri de muncă pentru toți
mijloci
PI 8.3. Activități independente, antreprenoriat și
OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în înființare
de
întreprinderi,
inclusiv
a
unor
domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare
Acțiuni:
OS 3.7 Creșterea ocupării în întreprinderile cu profil nonagricol din zona urbană.
 Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de
producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare Activități:
Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei
cu active corporale şi necorporale
afaceri
 Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/
 Acordarea de sprijin financiar persoanelor fizice
acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea
pentru înființarea de afaceri – sumă nerambursabilă
serviciilor aferente.
care poate fi completată de posibilitatea apelării la
În acest sens, pentru microintreprinderi, vor fi sprijinite
produse financiare (tipul acestora va fi evidențiat prin
investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de
analiza ex-ante
terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării
activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc., precum și
 Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/
cele în active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte
consultanță (ex. elaborare plan de afaceri,
drepturi şi active similare. În ceea ce priveşte, dotarea cu
consultanță juridică, contabilitate, marketing,
echipamente pot fi menţionate, ca exemple:
îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor
• achiziţionarea de echipamente IT tehnică de
etc.), formare profesională antreprenorială şi alte
calcul;
forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza
• achiziţionarea de echipamente tehnologice
de înființare, cât și post înființare
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul Sprijin acordat IMMurilor deja înființate (cu un istoric de

FEPAM
IMM
Investiții în întreprinderi din domeniul
pescuitului și acvaculturii, indiferent de
mediul de rezidență
POPAM va sprijini:
- PU1: investițiile la bordul navelor
- PU2: investițiile productive in acvacultura
- PU5: investițiile in unități de procesare a
produselor obținute din pescuit si
acvacultura
- PU1, PU2, PU4: diversificarea economiei
sectorului
pescăresc
cu
activități
complementare (turism, mediu, educație)
Beneficiari:
 întreprinderile
din
domeniul
pescuitului (în special microîntreprinderi)
 întreprinderile
din
domeniul
acvaculturii (în special IMM)
 întreprinderile
din
domeniul
procesării (în special IMM)
Antreprenoriat
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așteaptă, în special, accesarea sub-măsurilor 6.1 și 6.3.
• Consilierea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici nonagricole din mediul rural pentru inițierea și dezvoltarea afacerii,
inclusiv prin elaborarea planurilor de afaceri și implementarea
acestora. Ca rezultat se așteaptă, în special, accesarea submăsurilor 6.2 și 6.4.
• Asigurarea serviciilor de consiliere pentru înființarea și
dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor. Rezultatul va fi
reducerea gradului de fărâmițare și creșterea dimensiunii
exploatațiilor agricole, precum și creșterea competitivității la
nivelul afacerii.
• Consilierea beneficiarilor care au angajamente de agro-mediu,
agricultură ecologică (AECM). Acest lucru va facilita asigurarea
premiselor pentru punerea în aplicare a practicilor agricole care
contribuie în comun la asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale (biodiversitate, sol, apă), precum și
reducerea emisiilor de GES din agricultură. În același timp,
promovarea unor metode de producție corespunzătoare va
oferi o mai bună adaptare a efectelor schimbărilor climatice,
manifestate din ce în ce mai des de manifestări extreme ale
fenomenelor. Prin furnizarea de competențe necesare pentru
punerea în aplicare și a angajamentelor, prin accesul la serviciile
de consiliere, se așteaptă ca beneficiarii măsurii să asigure
premisele pentru atingerea obiectivelor și pentru a maximiza
impactul efortului bugetar pentru agro-mediu și a
angajamentelor climatice;
• Consilierea fermierilor pentru reorientarea calitativă a
producţiei, pentru aplicarea practicilor de producţie
competitive, pentru respectarea standardelor comunitare, dar
şi pentru dobândirea de cunoștințe necesare pentru a
administra o exploataţie, în special pentru beneficiari ai submăsurilor 4.1 și 4.2. Ca rezultat se așteaptă ca exploatațiile
agricole să devină viabile din punct de vedere economic și al
performanțelor legate de mediu și climă.

Măsura 02 Servicii de consiliere
Sub-măsura 2.1 Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii
fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici din zonele
rurale

FEDR
aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi
reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care
a solicitat finanţare,
• dotarea cu echipamente de birotică necesare
desfăşurării normale a activităţii.
• realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii
şi a produselor sau serviciilor promovate
• achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice
în scopul obţinerii unei economii de energie, precum
şi sisteme care utilizează surse
regenerabile/alternative de energie pentru
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat
finanţare etc;

FSE
funcționare până la un an) pentru a crea noi locuri de
muncă
 Acordarea de subvenții pentru a crea noi locuri de
muncă în IMMurile existente
 Furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță (ex.
elaborare planuri de afaceri, consultanță juridică,
contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și
dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională
antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu,
mentorat) pentru dezvoltarea afacerii.
Beneficiari potențiali:
 Administratorii schemei/ schemelor de antreprenoriat
(în situația în care se optează pentru acest mecanism
de implementare)
 Pentru instrumente financiare, beneficiarii potențiali
ar putea fi evidențiați prin analiza ex-ante în
conformitate cu art. 37 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013.
 Persoane fizice care intenționează să înființeze o
afacere
 IMMuri non agricole din urban

Beneficiari:
 microintreprinderi cu un istoric de funcționare de
minim 1 an din mediul urban
 Incubatoare şi acceleratoare de afaceri (în calitate de
agenți economici), ce includ firme nou înființate și cu
un istoric scurt de funcționare, pentru a furniza servicii
suport de afaceri şi capital, respectiv asistență tehnică,
administrativă, fiscală și consultativă în domeniul
afacerilor
POCU nu acordă sprijin pentru IMM în zonele rurale,
costiere, pentru acvacultură și procesare, ci numai pentru
OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin IMMuri non-agricole din mediul urban (cu un istoric de
creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele funcționare până la un an).
competitive identificate în SNC
Acțiuni:
 Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de
producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active
corporale şi necorporale
 Activități
necesare
pentru
parcurgerea
și
implementarea procesului de certificare a produselor,
serviciilor sau diferitelor procese specifice
 Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de siteuri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau
serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare
on-line;
 activităţi specifice procesului de internaţionalizare
(participarea la târguri şi expoziţii internaţionale,
investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de
producţie la sistemele de certificare şi standardizare
specifice pieţelor de export, etc).

FEPAM
PU1: Promovarea pescuitului durabil din
punct de vedere al mediului, eficient din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv şi bazat pe
cunoaştere
OS 1.4: Creşterea competitivităţii şi a
viabilităţii întreprinderilor din domeniul
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la
scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau
a condiţiilor de lucru
Actiuni
- sprijin pentru demararea afacerii
Beneficiari: persoane fizice care doresc să
achiziționeze pentru prima oară o navă de
pescuit, care, la momentul depunerii
cererii, nu au împlinit 40 de ani și care au
lucrat cel puțin cinci ani ca pescar sau au
obținut o formare profesională echivalentă

PU2: Stimularea acvaculturii durabile din
punct de vedere al mediului, eficiente din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere
OS 2.2: Sporirea competitivităţii şi a
viabilităţii întreprinderilor din sectorul
acvaculturii,
inclusiv
îmbunătăţirea
siguranţei sau condiţiilor de lucru, în
special ale întreprinderilor mici şi mijlocii.
Actiuni
- încurajarea noilor fermieri din domeniul
acvaculturii să practice acvacultura
durabilă
Beneficiari: fermieri noi în domeniul
acvaculturii

Beneficiari:
Activități:
 IMM-uri din mediul urban, precum și întreprinderi
mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de
 modernizarea
exploatațiilor,
consolidarea
competitivității, integrarea sectorială, inovarea și
funcționare de minim 1 an
orientarea spre piață, precum și promovarea
antreprenoriatului;
Nu există suprapuneri cu PNDR: delimitarea se va realiza la
 îndeplinirea standardelor naționale și comunitare, nivel de beneficiari, respectiv:
inclusiv standarde de siguranță la locul de muncă sau
 IMM-uri şi microîntreprinderi non-agricole din mediul
standarde de siguranță legate de fermă;
urban
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 întocmirea și managementul implementării planului de
afaceri, inclusiv tratarea aspectelor legate de protecția
mediului, pentru:
 ferme mici;
 instalarea tinerilor fermieri.
 inițierea și dezvoltarea de noi activități non agricole
pentru micro-întreprinderi și întreprinderi mici nonagricole din spațiul rural;
 activități de consiliere și animare pentru înființarea și
dezvoltarea cooperativelor agricole și grupurilor de
producători;
 activități de consiliere pentru beneficiarii măsurii de
agromediu și climă precum și agricultură ecologică
inclusiv pentru îndeplinirea standardelor de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
 activități de consiliere privind obligațiile la nivel de
exploatație care rezultă din cerințele de reglementare
în management (SMR) și / sau din standardele pentru
bunele condiții agricole și de mediu;
 activități de consiliere privind cerințele rezultate din
punerea în aplicare a art. 55 din Regulamentul (CE) nr
1107/2009, în special respectarea principiilor generale
ale gestionării integrate a dăunătorilor, menționate la
art. 14 din Directiva 2009/128 / CE;
 consiliere privind încurajarea investițiilor ce vizează
eficientizarea/economisirea consumului de apă,
utilizarea
energiei
regenerabile
în
sectorul
agroalimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor
precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
şi de amoniac în agricultură;
 consiliere asupra investițiilor în industria de procesare
care vor viza reducerea impactului asupra mediului prin
încurajarea de noi metode de depozitare a producției
agroalimentare în scopul creșterii siguranței alimentare,
prin realizarea de produse adaptate mai bine cerințelor
pieței, aplicarea unor metode de utilizare a deşeurilor și
de epurare a apei pentru protejarea mediului precum și
cerințelor rezultate din punerea în aplicare a art. 11 (3)
din Directiva-cadru privind apa.

FEDR
 Întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

FSE

FEPAM

POC
Investițiile în CDI din POC (AP 1 Cercetare, dezvoltare
tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor) vor viza printre altele și:
 Activarea sectorului privat prin instrumente de
susținere a antreprenoriatului orientat către CDI
(sprijin inovare la nivel de firme) și a comercializării
rezultatelor CDI (sprijin transfer de la instituții publice
la firme), precum și prin promovarea unor instrumente
financiare specifice (fonduri de risc, împrumuturi etc.);
 Sprijinirea și consolidarea inițiativelor integrate, cum ar
fi clusterele inovative.
OS 1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la
nivelul UE
Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale
programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte
programe CDI internațional
Vor fi sprijinite organizaţii de cercetare şi întreprinderi, în
special IMM-uri, pentru pregătirea şi implementarea de
proiecte în cadrul Orizont 2020 şi altor programe CDI
internaţionale.
Beneficiari
Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi
întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice
şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de
cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI.
OS 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI
Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital
de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de
cercetare care răspund cererilor de piață
Instrumentele de creditare (garanții sau împrumuturi cu
dobândă subvenționată si partajarea riscului) vor permite
IMM-urilor inovatoare să acceseze finanțare în condiții
financiare accesibile, reducând necesarul de garanții
suplimentare sau oferind credite cu un nivel mai scăzut al
ratei dobânzii.

Beneficiari:
 Furnizori de servicii de consiliere care sunt entităţi
publice și/sau private înfiinţate conform legislaţiei în
vigoare, selectați în baza unei proceduri de achiziție
publică.
De reținut faptul că, conform art. 19 din Reg UE 1305/2013, prin
sub-măsurile 6.2 și 6.4 se sprijină microîntreprinderile și
întreprinderile mici, atât cele nou-înființate cât și cele existente
– care activează în sectorul agricol (cu o vechime mai mare de 1
an) care încep sau își diversifică activitatea în sectorul non-
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agricol, exclusiv în spațiul rural.

FEDR

FSE

FEPAM

Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi
neagricole în zone rurale
Se acordă sprijin sub formă de sumă forfetară în vederea
îndeplinirii obiectivelor Planului de Afaceri (sunt sprijinite
inclusiv realizarea activităților specifice de înființare, de
desfășurare a activității și capitalizarea întreprinderii).
Activități:
 diversificarea economiei rurale prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în
sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea
de locuri de muncă în spațiul rural;
 încurajarea menținerii și dezvoltării activităților
tradiționale.

Beneficiari:
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din
spațiul rural, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole pentru prima
dată;
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din
spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe
care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin;
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în
anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime
de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi
neagricole
Se acordă sprijin în vederea investițiilor tangibile și intangibile,
conform art. 45 din Reg UE 1305/2013, pentru
microintreprinderi și întreprinderi mici pentru activităţi nonagricole în mediul rural.
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se
acordă:
 micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente
și nou înființate din spațiul rural;
 fermelor care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul
întreprinderii
deja
existente
încadrabile
în
microîntreprinderi și întreprinderi mici.

9

6. Investiții CDI (OT1)
FEADR
Acţiuni de inovare în sectorul agro-alimentar şi forestier prin sprijinirea
înfiinţării de grupuri operaţionale în cadrul Parteneriatului European
pentru Inovare în agricultură (PEI AGRI) (proiecte-pilot, dezvoltarea de noi
produse, practici, procese şi tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv
diseminarea rezultatelor către toţi actorii interesaţi). FEADR finanţează
activităţile de inovare, realizate prin intermediul grupurilor operaţionale
(OT1).
Măsura 16 Cooperare
Sub-măsura 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor
operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse
Obiectiv:
 sprijin pentru înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale
(GO) cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de
dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze anumite probleme
specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele
agroalimentar și forestier.
 sprijin pentru implementarea PEI-AGRI, prin acordarea de ajutor
financiar pentru înființarea și funcționarea GO și pentru costurile
directe aferente derulării de acțiuni comune ce presupun "proiecte
pilot" sau "dezvoltarea de noi produse, practici, procese și
tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier "
Sesiunile de proiecte vor viza teme specifice, identificate în conformitate
cu:
 prioritățile strategice ale PNDR 2014-2020 și sectoarele prioritare
identificate în Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020
 temele de cercetare prioritare relevante identificate în Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru
perioada 2014-2020 și/sau Strategia de Cercetare - Dezvoltare Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 20142020-2030.

Beneficiarii unici sunt Grupurile Operaționale (GO).
 GO este un parteneriat
 GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și
cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă sau un/o
silvicultor/composesorat/ obște de moșneni/ obște răzeșească, în
funcție de tema proiectului:
o partener cu domeniul de activitate - cercetare;
o partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agroalimentar sau silvic.
Se poate acorda sprijin prin această sub-măsură și parteneriatelor
existente, dacă indeplinesc condițiile de mai sus și dacă depun exclusiv
proiecte noi.

FEDR
POC
Direcțiile principale de investiții în CDI, prin POC vizează stimularea inovării la
nivelul operatorilor economici prin creșterea cheltuielilor pentru CDI în sectorul
privat, sprijinirea infrastructurilor de CD și dezvoltarea centrelor de excelență,
în conexiune cu centre de CDI în cadrul unor clustere existente sau în curs de
formare, stimularea transferului tehnologic şi crearea de rețele și clustere
pentru dezvoltarea de noi produse și servicii.
AP 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor
OS 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI

FSE
POCU
AP6 Educaţie şi competenţe
PI 10iv - Sporirea relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și
formare, facilitarea tranziției de la educație la piața muncii și consolidarea
sistemelor de educație și formare profesională, precum și a calității lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de
formare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și
programe de ucenicie.

OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
Rezultatul scontat: Creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru CDI
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
Acțiuni: (1.2.1).
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
 stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și SNCDI
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
Acţiuni de îmbunătățire a tranziției de la educație la viața activă a
economice care prezintă potențial de creștere
 încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de participanţilor din învăţământul terțiar universitar și non-universitar
întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin (organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior) (ISCED 4-8),
proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanţial inclusiv a cercetătorilor postdoctorat
îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe cercetare sau  Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat
pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin
pe drepturi de proprietate industrială. Componenta de activitate de
instituirea unui sistem funcţional de stagii de practică la un potențial
cercetare din cadrul proiectului poate fi realizată de întreprindere direct sau
angajator, programe de internship/programe de învățare la locul de
printr-un parteneriat cu o instituție publică de CDI sau poate fi achiziționată
muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la
ca un serviciu de cercetare de pe piață
nivelul instituțiilor de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin
încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de
Beneficiari:
muncă
 Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu
constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu  Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică,
furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe
existe în obiectul de activitate al întreprinderii;
dobândirea de competenţe transversale corelate cu necesităţile pieţei
 Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat
muncii, formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea
obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de
simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv
drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Prin această
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui
conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8)
cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din
instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un  Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii
din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi
rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate
programe de studii doctorale şi postdoctorale cu aplicaţii directe în
până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe
economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor economice cu
piaţă;
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de
 Start-up-uri inovatoare: întreprinderi care înregistrează o vechime de
specializare inteligentă conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin
maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat
financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătărilor pentru a se
pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrial;
implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și
 Întreprinderi nou-înființate inovatoare definite (conform Regulamentului de
sprijinirea mobilității interne și transnaționale
exceptare in bloc de la notificare Nr.651/2014 art.22, alin.(2), combinat cu

Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători
art. 2, alin.(80)) ca întreprinderi mici necotate în lista oficială a unei burse de
în scopul creării de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce
valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu au distribuit
priveşte complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial
încă profituri, care nu s-au format printr-o fuziune și ale cărori costuri
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare
aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din
inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului
costurile totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre
terțiar;
cei 3 ani care preced acordarea finanțării.
 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/ sectorul privat către instituţiile de învăţământ superior privind
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AP 1 Promovarea transferului tehnologic
OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi
transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă
Acţiuni:
 Crearea, modernizarea şi extinderea entităților de inovare şi transfer
tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora
 Achiziționarea de servicii tehnologice specifice inclusiv consultanță
specializată în afaceri
 Crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi
oferta de proprietate intelectuală
Beneficiari:
 Aceste investiţii pot fi realizate atât în mediul urban cât şi rural de către
entități juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de
inovare şi transfer tehnologic (OG 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică și HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi
acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer
tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora).

FSE
nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
regional/local.
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și structuri/agenţii/organisme relevante,
subordonate/coordonate de către acesta
 Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi
alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi
cercetării ştiinţifice
 Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate
intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI
 Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare
ale Academiei Române.
 Academia Română
 Angajatori
 Asociaţii profesionale
 Camere de comerţ şi industrie
 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială

7. Investiții în turism
FEADR
FEDR
Proiecte de investiţii private aplicate de către microîntreprinderi şi POR
întreprinderi mici care vizează infrastructura agro-turistică de cazare,
servicii de agrement şi alimentaţie publică în spaţiul rural (OT8).
AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
OS 7.1 Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice
Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone Acţiuni:
rurale
 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră,
Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi
rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de
neagricole
tratament)
 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
Acțiuni:
 Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi
 Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement, servicii de
 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea
alimentație publică;
atracțiilor turistice
 Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat
Beneficiari:
 micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate și Beneficiari:
existente, din spațiul rural; ferme care își diversifică activitatea de
 Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între
bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități nonagricole în
acestea, de pe teritoriul Deltei Dunării și din stațiunile turistice definite conform
cadrul
întreprinderii
deja
existente
încadrabile
în
legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
microîntreprinderi și întreprinderi mici.
staţiunilor turistice.

FEPAM
PU1: Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere al mediului,
eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv
şi bazat pe cunoaștere
OS 1.4: Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi
îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru
Actiuni
- investiții care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor prin
dezvoltarea unor activități complementare, incluzând investiții la bord,
turismul pentru pescuitul cu undița, restaurante.
Beneficiari: pescari
PU2: Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului,
eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare,
competitive şi bazate pe cunoaștere
OS 2.2: Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din
sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau condiţiilor de
lucru, în special ale întreprinderilor mici şi mijlocii
Actiuni
- diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul
acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare (în domeniul
turismului);
Beneficiari: întreprinderile din domeniul acvaculturii
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8. Infrastructura educațională / educație
FEADR
Măsura 07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

FEDR
POR

Sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de AP 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Acțiuni:
bază la scară mică
 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
Activități:
infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și
grădinițe)
 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) numai a celor din afara
 construcția/reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/
echiparea
incintei școlilor din mediul rural;
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de
Beneficiari
învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse
 unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei
naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul
publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile
agricol;
din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea
(va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din
bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării).
Infrastructura educațională: infrastructura cu impact direct asupra
populației din mediul rural pe diverse segmente educaționale (preșcolar- AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
OS 10.1 Creșterea gradului de participare în sistemul educațional
grădinițe din afara incintei școlilor, învățământ secundar superior, filiera
tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor Acţiuni:
profesionale în domeniul agricol.
 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea

Beneficiari:


Comunele și asociațiile acestora.



ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe)

FSE
POCU
Măsurile sunt complementare celor finanțate prin PNDR și POR în sensul că prin
POCU nu se va finanța infrastructura.
AP 6 Educație și competențe
PI 10.1 Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea
în educație și formare
OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii
aparținând minorității Roma și a celor din mediul rural
Tipuri de acțiuni
Învăţământ ante-preșcolar
 Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar, furnizarea de servicii
de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală,
inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar
 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul ante-preșcolar,
inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de
mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat
 Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare
pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii
aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități
 Promovare de bune practici în aria facilitării accesului la ECEC, valorificând
rezultatele unor proiecte / programe iniţiate/dezvoltate în parteneriat,
inclusiv la nivel transnațional
 Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru educaţia şi îngrijirea
copiilor ante-preşcolari, (cadrul de management instituţional, asigurarea
calităţii la nivel de sistem şi furnizori de servicii, cadrul curricular naţional,
promovare de bune practici educaţionale pentru ECEC etc.)

infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie - educaţionale
antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe): creșe – în mediul
urban, gradinițe – in mediul urban/ rural (în rural doar dacă fac parte
din clădirea unei şcoli)
 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu
(școli I - VIII) – urban/ rural
 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale) filiera tehnologică, cu profil tehnic și servicii (în rural doar acele şcoli Învăţământul preșcolar
profesionale care nu au profil agricol)
 Sprijinirea participării la învăţământul preșcolar, furnizarea de servicii de
 Reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv
educaţionale universitare– urban
măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar
 Asigurarea resurselor umane calificate Roma pentru învățământul preșcolar,
Beneficiari:
inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de
 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei
mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat
publice locale), instituţii de învăţământ superior de stat
 Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare
pentru copiii din învățământul preșcolar, în special pentru copiii aparținând
POC
minorității Roma și copiii cu dizabilități, inclusiv prin încurajarea utilizării TIC
 Promovare de bune practici în aria facilitării participării la învățământul
AP 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie
preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte / programe
digitală competitivă
iniţiate/dezvoltate anterior/ în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional
(ex. Comenius, e-Twinning, etc)
PI 2c Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, Beneficiari potențiali
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e-culture and e-health
 Ministerul Educației Naționale și agenţii, structuri/alte organisme aflate în
OS2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului
subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în
Acțiunea (2.3.3): Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
învăţământul preuniversitar;
 Instituţii de învăţământ (ISCED 0) acreditate, publice şi private, din reţeaua
e-educatie
şcolară naţională;
Acțiuni:
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii
În cadrul POC se va susține asigurarea infrastructurii TIC în școli prin:
alternative, publici şi privaţi;
– Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale, inclusiv în  Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);
baza unor proiecte pilot;
 Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
– Realizarea Platformei școlare de e-learning /de învățare, inclusiv a  Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale.
Bibliotecii școlare virtuale, realizarea și utilizarea la nivel național a  Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel
catalogului electronic, precum și a altor programe naționale, cum ar fi:
preuniversitar;
rețele colaborative și platforme, tehnologii și instrumente digitale  ONG-uri.
educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la
nivelul procesului de predare - învățare – evaluare, cât și la nivel OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și
instituțional și al leadership-ului ;
de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
– Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul
wirelesscampus, cu prioritate în școlile gimnaziale.
rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
Atingerea rezultatelor
Tipuri de acțiuni
Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza activitatea curriculară din mediul Activități menite să reducă riscul de părăsire timpurie a școlii
preuniversitar.Acest tip de educație se bazează în principal pe resurse OER și
 Promovarea măsurilor integrate de prevenire (inclusiv prin acordarea de
Web 2.0 pentru activitatea de învățare și evaluare pe bază de proiecte și de eburse de studii), inclusiv prin programe de tip zone prioritare de educație,
portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de conținut digital original și
informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire
interacțiune.
timpurie a școlii, cât şi părinţilor acestora, programe de tip școală după
școală, programe care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe
Beneficiari:
dobândirea de competenţe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară,
Autoritățile administrației publice cu responsabilităţi în domeniile educatie și
acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală
TIC.
etc.
 Măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon
școlar, în special prin programe de sprijin individualizat și adaptare
curriculară, formarea cadrelor didactice în aria dezvoltării de măsuri de
prevenire a absenteismului și abandonului școlar pentru copiii cu risc ridicat
de abandon, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare
 Formarea echipelor manageriale de la nivelul școlilor în domeniul elaborării
și monitorizării strategiilor locale de prevenire (ex. identificare timpurie a
riscului de abandon, planuri de remediere individualizate, dezvoltarea de
activități extra-curriculare la nivel de școală, dezvoltarea de parteneriate la
nivel local, utilizarea indicatorilor de monitorizare etc).
 Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și monitorizare a segregării în școli
Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii:
 Studii/ analize cu valoare de diagnoză şi prognoză pe termen mediu, cu
accent pe evidențierea cauzelor performanțelor scăzute la testele naționale
și internaționale (tip PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC, ECES ,ICCS, ICILS s.a), pe
dezvoltarea de mecanisme de anticipare a competenţelor, precum și pe
identificarea de soluții pentru îmbunătățirea situației actuale, inclusiv prin
valorizarea de exemple de bune practici în domeniu din alte state europene;
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și agenţii, structuri/ alte organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
13
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 Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii
alternative, publici şi privaţi
 Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale)
 Instituţii de cult şi asociaţii religioase
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate
 Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale
 Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel
preuniversitar
 ONG-uri.
OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care
nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și
formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare
profesională
Tipuri de acțiuni
 Furnizarea de programe de tip ”A doua șansă” cu accent pe zonele rurale și
comunitățile dezavantajate din punct de vedere socio-economic
 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip ”A doua șansă” inclusiv a
programelor de formare profesională prin susținerea elaborării de materiale
noi de învățare, învățământ alternativ orientat către obținerea de
competențe cheie
 Asigurarea programelor de formare profesională în cadrul programului ”A
doua șansă”, în special în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața
muncii absolvenților de învățământ secundar inferior.
 Consiliere și programe de educație parentală pentru membrii familiilor
copiilor și adulților care se află în afara sistemului educațional
 Studii, analize care să vizeze participarea la educație, în special a copiilor și
tinerilor aparținând minorității Roma, a celor care provin din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural, precum și a
copiilor/tinerilor cu dizabilități.
 Dezvoltare profesională a personalului de sprijin cu un rol important pentru
elevii care au abandonat școala (ex. mediatori școlari, consilieri, cadre
didactice de sprijin)
 Acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii ratelor de
menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea
beneficiilor pe care o oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare
 Alte măsuri în sprijinul atingerii obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI (ex: crearea de rețele pentru incluziune socio-educațională, care
pun accent pe nevoile grupurilor țintă (copii/tineri „hard to reach/hard to
motivate”), în special în etape de tranziție între nivele de școlarizare,
susținerea motivației individuale pentru participare școlară etc.)
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și agenţii, structuri/alte organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
 Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din
reţeaua şcolară naţională
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii
alternative, publici şi privaţi
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Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale)
Instituţii de cult şi asociaţii religioase
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel
preuniversitar
ONG-uri

OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de
competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare
Tipuri de acțiuni
 Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu
(inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în
vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de
dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină
achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
 Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în
special cele de tipul resurselor educaționale deschise.
 Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și
achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
Roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și
copii/tineri cu dizabilități.
Beneficiari potenţiali
 MEN și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea
MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării
profesionale
 Administratorul schemei de grant global (în eventualitatea în care se optează
pentru acest mecanism de implementare)
 Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale)
OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul
pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Tipuri de acțiuni
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale
noi, a utilizării ICT în procesul de predare, a promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor
programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și
reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative
de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe
nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității Roma,
copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.
 Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/
personalul de sprijin prin rute alternative de formare
 Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic
(de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care
valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic
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(susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a
acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI
 Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în
cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea,
activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise
pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare
pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind
creșterea accesului la educație etc)
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și agenţii, structuri/alte organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar;
 Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională;
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii
alternative, publici şi privaţi;
 Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
 Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel
preuniversitar;
 ONG-uri
PI 10.2. Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui
echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului
de educație, în special pentru grupurile defavorizate
OS 6.7 Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și nonuniversitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate
în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
Tipuri de acțiuni :
 Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă
educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii,
mobilități, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii la distanţă
etc., a căror acordare va fi condiționată de absolvirea studiilor terțiare/
/continuarea studiilor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi de
absolvenți din învăţământul terţiar
 Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate
cu elevi, studenți și personal didactic (ex., activități de consiliere, activități
de informare, organizarea unor vizite la universități etc.), precum şi
campanii de conştientizare în vederea creşterii ratei de participare la
învăţământul terţiar şi pentru asigurarea înţelegerii beneficiilor pe care le
oferă educaţia de nivel superior cu privire la şansele de ocupare a unui loc
de muncă
 Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar,
inclusiv activități de cooperare transnațională.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Educației Naționale
 Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior
 Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
 Parteneri sociali din învăţământul superior
 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti
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OS 6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și
non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii
Tipuri de acțiuni
 Actualizarea sistemului naţional de asigurare/evaluare externă a calităţii
inclusiv prin implicarea partenerilor sociali. Analizarea și valorificarea
rezultatelor studiilor/ analizelor anterioare privind inserția-socioprofesională a absolvenților
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri
bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu
un accent pe dobândirea de abilităţi şi competenţe relevante pentru piaţa
muncii
 Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv
activități de cooperare transnațională.
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa
 Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în
asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în
Învăţământul Superior
 Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private
 Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)/
Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații
membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și
Incluziune Socială
 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti
OS 6.9 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional
inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile
Tipuri de acțiuni
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul
educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv
prin programe de schimb de experienţă şi diseminare de bune practici
 Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale
personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării
formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare
stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se bazează inclusiv
pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel național,
 Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnaționala în
domeniile formării, cercetării și inovării.
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa
 Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private
 Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în
asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în
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9. Infrastructura socială și servicii aferente
FEADR
Investiţii în infrastructura socială la scară mică (creșe și
infrastructura de tip after-school) în mediul rural (OT9).

FEDR
POR
AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
OS 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Învăţământul Superior
Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)

FSE
POCU
Prin POCU nu se va finanța infrastructura, ci doar măsuri soft care vor fi complementare
celor finanțate prin FEADR si POR

Acţiuni:
Măsura 07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, AP4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii
centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de PI 9.2. Socio economic integration of marginalised communities such as the Roma
de bază la scară mică
servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc), atât OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma
în mediul urban, cât şi în mediul rural
 Construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10%
din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate
de tip familial , locuinţe protejate etc
Activități:
OS 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate (non -roma), prin implementarea de măsuri integrate
Beneficiari:
 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) creșelor precum
 Autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT), furnizori de
și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din
servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii Proiecte integrate (ex. educație/ formare profesională, ocupare, activități sociale/
afara incintei școlilor din mediul rural.
precum şi parteneriate UAT – furnizori acreditţi de servicii furnizare servicii sociale/ reabilitare locuințe/ spații publice/ voluntariat etc) care vor
include acțiuni care să vizeze nevoile specifice ale comunității marginalizate
sociale..
Beneficiari:


Comunele și asociațiile acestora;



ONG-uri

Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale
Domeniu acoperit prin masură: Servicii sociale
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, inclusiv achiziționarea de
teren, realizarea activităților specifice de înființare, de desfășurare a
activității și capitalizarea întreprinderii. Toate cheltuielile şi
activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a
Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
Beneficiari:
•
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul
rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități
non-agricole pentru prima dată;
•
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul
rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au
mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
•
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul
depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii

Deşi activităţile preconizate a fi implementate se vor realiza pe întreg Tipuri de acțiuni:
 Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să
teritoriul naţional (atât zonele urbane, cât şi cele rurale) sunt vizate în
evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri,
special acele zone/localităţi cu infrastructură pentru servicii sociale
profile de resurse umane și abilități, cererea locală/a zonelor învecinate de pe
deficitară şi/sau care nu asigură condiţii de funcţionare şi de viaţă
piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească
conform standardelor de calitate în vigoare, precum şi zone/localităţi cu
incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum și implementarea
infrastructură
de servicii sociale insuficientă şi de o calitate
planurilor de acțiune subsecvente
necorespunzătoare, identificate prin studiile Ministerului Muncii,
 Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare
participativă
POC
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ
AP 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o
primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor
economie digitală competitivă
pachete integrate, (ex. costuri de transport și masă, materiale educaționale,
PI 2c Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, eaccesul la servicii medicale și sociale, măsuri de prevenție, măsuri de
inclusion, e-culture and e-health
acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunității etc);
OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru
participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul
Acțiune (2.3.3) Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și eintervenții identificate ca fiind necesare
cultură
 Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri
active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii
E-incluziune
sociale/ medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul centrelor multifuncționale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin
AP 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o
implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la
economie digitală competitivă
nivelul serviciilor publice de asistență socială
PI 2c Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont
inclusion, e-culture and e-health
propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microOS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului
granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare profesională
antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de
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acesteia (start-ups);
Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi
neagricole
Acțiuni:
 Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții,
reconstrucții și / sau modernizarea spațiilor și zonelor
aferente desfășurării activităților
Beneficiari:
• micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente și nouînființate din spațiul rural;
• ferme care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja
existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.
Prin sub-măsurile 6.2 și 6.4 vor fi sprijiniți beneficiarii care respectă
prevederile legislației privind asistența socială.

FEDR
FSE
Acțiune (2.3.3) Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și ecultură

E-incluziune
Tipuri de intervenţii
Implementarea de PAPI în comunităţile dezavantajate, selectate după
criterii care vor viza dezavantajul dat de așezarea geografică, de
existența grupurilor vulnerabile, de condițiile economice precare, de
inexistența sau existența limitată a resurselor de comunicații și acces la
internet, precum de competența digitală a locuitorilor.
Intervenţia POC se va concentra către extinderea de PAPI în
comunităţile vizate, puncte care vor deveni centre de cunoaştere
comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte,
oferind o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către
surse multiple de informaţie. Infrastructura necesară presupune inclusiv
dotarea fizică cu servere, calculatoare, conectare la Internet, etc.
Beneficiari:
Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în
domeniile incluziunii sociale și TIC

înființare a afacerii, cât și post înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în
cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi
acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi:
o vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de
asistență socială
o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de
muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie)
o furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale
o experimentarea unor noi relații de tip contractual între
autoritățile locale și/ sau furnizorii privați de servicii și partenerii
comunitari
o pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării
copilului de familia sa
 Campanii de informare și conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Beneficiari potențiali:
 Autoritățile publice locale şi centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat
cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate
 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate
 Administratorii schemelor de tip grant global, în situația în care se optează pentru
acest mecanism de implementare
OS 4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate
prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune).
Tipuri de acțiuni:
 Furnizarea de programe de formare profesională continuă a grupurilor
dezavantajate, programe de certificare competențe TIC etc.
 Furnizarea de programe de formare formatori
PAPI (existente și cele care vor fi înființate urmare a finanțării asigurate prin POC) vor
deveni centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi
proiecte, implementare, monitorizare şi evaluare, care oferă o gamă diversificată de
servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie etc.
Beneficiari potențiali:
 Autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu/ Autoritățile publice
centrale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii relevanți pentru
acțiunile selectate (ex MSI/ MMFPSPV)
OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care
au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ formare etc. adecvate nevoilor specifice
Tipuri de acțiuni:
Persoanele fără adăpost
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării/ accesului și participării la servicii integrate (ex.
cazare temporară, servicii psiho-socio-medicale, continuarea/ reintegrarea în
sistemul de educatie, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare,
reinserție/ acompaniere socio-profesională, în vederea insertiei/reinsertiei socioprofesionale, măsuri de acompaniament etc) destinate persoanelor fără adăpost,
în concordanță cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în
furnizarea serviciilor de bază
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Persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc)
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii / accesului și participării la servicii
integrate (ex. tratament medical de post-cură; tratamentul bolilor asociate
consumului de droguri/ alcool; psihoterapie individuală şi de grup; consiliere
familială; informarea familiei şi persoanei dependente cu privire la fenomenul
dependenţei şi riscurilor asociate consumului; medierea cu instituţiile implicate în
reintegrarea socială a persoanei dependente, continuarea/ reintegrarea în
sistemul de educatie, consiliere şcolară şi vocaţională, orientare profesională;
furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/
acompaniere socio-profesională în vederea insertiei/reinsertiei socio-profesionale
etc.) destinate persoanelor care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe
interzise etc) în concordanță cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții
inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
 Campanii de informare și conștientizare privind serviciile care pot fi accesate,
precum și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea
inițiativelor de voluntariat
Victimele violenței domestice
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii / accesului și participării la servicii
integrate (ex. cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală,
consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educatie, furnizarea
de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socioprofesională în vederea insertiei/reinsertiei socio-profesionale, măsuri de
acompaniament etc) destinate victimelor violenței domestice, în concordanță cu
nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea
serviciilor de bază.
 Campania de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea si
combaterea violentei în familie, precum și acțiuni specifice pentru creșterea
responsabilității sociale și promovarea inițiativelor de voluntariat
Victimele ale traficului de ființe umane
 Identificarea victimelor traficului de ființe umane
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului și participării la servicii
integrate (ex. cazare temporară inclusiv în centre de suport, servicii de consiliere
psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de
educatie, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/
acompaniere socio-profesională în vederea insertiei/reinsertiei socio-profesionale,
măsuri de acompaniament, etc.) în concordanță cu nevoile specifice, inclusiv prin
utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
 Campanie de informare, conștientizare și sensibilizare privind prevenirea,
responsabilizarea grupurilor cu risc și combaterea traficului de ființe umane
Persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului și participării la servicii
integrate (ex. servicii de consiliere psiho-socio, consiliere juridică, continuarea/
reintegrarea în sistemul de educatie, furnizarea de măsuri active de ocupare,
consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea
insertiei/reinsertiei socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) în
concordanță cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în
furnizarea serviciilor de bază.
 Campanie de informare, conștientizare și sensibilizare privind reintegrarea în
societate a acestora
Persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități aflate în situații de dependență sau în
risc de excluziune socială
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului și participării la servicii
integrate (ex. consiliere, servicii psiho-socio-medicale, consiliere profesională,
formare, continuarea/reîntoarcerea în educație, în special pentru persoanele cu

20

FEADR

FEDR

FSE
dizabilități sau în situații de dependent, măsuri de acompaniament, etc.) în
concordanță cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în
furnizarea serviciilor de bază.
Beneficiari potențiali
 Autoritățile centrale și locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu
actorii sociali relevanți
 ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii/ Furnizori de servicii sociale/ de ocupare
a forței de muncă
 Administratorii schemelor de tip grant global

10. Infrastructura de sănătate și serviciile aferente
FEADR
Infrastructura publică medicală din mediul rural (dispensare) (OT9).
Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale
Domeniu acoperit prin masură:
Servicii medicale
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, inclusiv achiziționarea de
teren, realizarea activităților specifice de înființare, de desfășurare a
activității și capitalizarea întreprinderii. Toate cheltuielile şi
activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a
Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
Beneficiari: Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor şi a
întreprinderilor
Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale
Domeniu acoperit prin masură:
Servicii medicale
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, inclusiv achiziționarea de
teren, realizarea activităților specifice de înființare, de desfășurare a
activității și capitalizarea întreprinderii. Toate cheltuielile şi
activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a
Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
Beneficiari:
•
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul
rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități
non-agricole pentru prima dată;
•
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul
rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au
mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
•
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în
anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3
ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul
depunerii acesteia (start-ups);
Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi

FEDR
POR

FSE
POCU

AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, de nivel primar și secundar, PI 9.4 Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services,
mai ales pentru zonele izolate și sărace
including health care and social services of general interest
Acţiuni:
OS 4.8. Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare medical
Tipuri de acțiuni:
integrate socio-medicale
 Sprijin pentru creșterea capacității tehnice a personalului implicat în
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii
implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național și
ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea
local (nivel regional, județean) (ex. medici, asistenți, alt personal relevant
spitalelor mici, ineficiente
implicat în asigurarea calității serviciilor etc.) prin furnizarea de programe
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de
de formare, participare la schimburi de experiență/ schimburi de bune
primiri urgenţe
practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale
 Reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene
 Sprijin pentru creșterea capacității tehnice a profesioniștilor din
de urgenţă
specialitățile de sănătate publică din autoritățile de sănătate publică,
 Construcţia/ dotarea spitalor regionale de urgenţă
institutele și instituțiile medicale, a celor ce contribuie direct sau indirect
la asigurarea calității serviciilor esențiale, prin furnizarea de programe de
Beneficiari:
formare, participare la schimburi de experiență/ schimburi de bune
 Autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT)
practici, precum și pentru dezvoltarea și implementarea de instrumente,
soluții sau mecanisme de evaluare a nevoilor și/sau a performanței
Deşi activităţile preconizate a fi implementate se vor realiza pe întreg teritoriul
serviciilor la nivel de furnizor
naţional (atât zonele urbane, cât şi cele rurale) sunt vizate în special acele
zone/localităţi cu infrastructură pentru servicii medicale deficitară şi/sau care nu
asigură condiţii de funcţionare şi de viaţă conform standardelor de calitate în OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de
vigoare, precum şi zone/localităţi cu infrastructură medicală insuficientă şi de o sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening),
diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii
calitate necorespunzătoare, identificate prin studiile Ministerului Sănătăţii.
AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
OS 8.2. Îmbunătățirea eficienței și calității îngrijirii spitalicești de urgență
Acţiuni:
•
construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.
Beneficiari:
•
Ministerul Sănătății (MS),
•
parteneriate între MS și autoritățile și instituțiile publice locale.
POC

Tipuri de acțiuni:
 Sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare precoce
pentru mama și copil, inclusiv prin formarea personalului implicat în
îngrijirea gravidei și copilului (ex. medici, asistente, alt personal relevant),
actualizarea cadrului metodologic, monitorizarea, evaluarea nevoilor, în
condițiile unui profil defavorabil al mortalității materno-infantile.
 Sprijin pentru furnizarea unor programe și servicii de sănătate esențiale
cu o componentă puternic orientată către prevenire, depistare precoce
(screening), diagnostic și tratament precoce al patologilor prioritare (ex.
boli cardio-vasculare, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatită
cronică, tuberculoza, HIV-SIDA etc), inclusiv prin formarea profesioniștilor
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neagricole
Domeniul acoperit prin măsură: Furnizarea de servicii medicale,
inclusiv construcții, reconstrucții și / sau modernizarea spațiilor și
zonelor aferente desfășurării activităților
Beneficiari:
• micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente și nou
înființate din spațiul rural;
• ferme care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja
existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.
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AP 2 Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă
OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului
Acțiune (2.3.3) Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură



implicați și dezvoltarea cadrului metodologic.
Intervenții și activități de informare, educare, conștientizare, comunicare
la nivel de individ, grup și/sau comunitate cu accent pe grupurile
vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de
adresabilitatea populației și de gradul de conștientizare al propriilor nevoi
legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate.

OS 4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de
asistență medicală la nivelul comunității

Dezvoltarea unui sistem infomatic integrat de e-sănătate (şi telemedicinei)
urmărește acțiuni de dezvoltare și consolidare a sistemelor informaționale existene Tipuri de acțiuni:
și de creștere a gradului de interoperabilitate a acestora, vizând atât furnizorii de
 Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistență medicală comunitară
servicii de sănătate publici, cât și pe cei privați.
(asistenți medicali comunitari) prin furnizarea de servicii medicale
comunitare adaptate nevoilor populației, inclusiv prin furnizarea de
Ministerul sănătății, responsabil pentru dezvoltarea proiectului integrat la nivel
programe de formare adaptate nevoilor acestora
național, va asigura selectarea comunităţilor care vor fi vizate de proiectele esănătate, având in vedere nevoile comunității, asigurarea infrastructurii fizice și OS 4.11 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc)
pregătirea resurselor umane.
în furnizarea serviciilor medicale
Beneficiari:
Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile
sanatate și TIC

Tipuri de acțiuni:
 Sprijin pentru operaționalizarea aplicării de soluții TIC (e-sănătate,
telemedicina etc) în sectorul medical (ex. schimb de bune practici/
furnizarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat în
utilizarea noilor echipamente și tehnologii (sistemul e-sănătate, serviciilor
integrate de asistență medicală primară la nivelul comunității, cu ajutorul
soluțiilor TIC, precum telemedicina etc.), elaborarea de proceduri etc.),
inclusiv în baza valorificării experienței altor State Membre în contextul
cooperării transnaționale
Beneficiari potențiali
 Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de
sănătate publică, institutele și instituțiile medicale) singure sau în
parteneriat cu actori relevanți (universități, ONG-uri, etc)
 Administratorii schemelor de tip grant global (posibil a fi utilizate pentru
implementarea programelor de screening), în situația în care se optează
pentru acest mecanism de implementare

11. Patrimoniu cultural și obiective naturale
FEADR
Investiţii asociate cu păstrarea, conservarea şi renovarea patrimoniului cultural local din mediul rural (OT9).

FEDR
POR

Măsura 07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

AP 5 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
OS 5.1 Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale pentru impulsionarea
dezvoltării locale

Sub-măsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Acţiuni:
 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice
 Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare
 Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor
Activități:
 Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc,
antiefracţie)
 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes
 Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat și digitizare a bunurilor imobile, în cadrul
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local declasă B;


construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de claşă Beneficiari:
 Autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități
B;



Restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale de clasă B;



modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Zonele în care sunt localizate obiective cu potenţial turistic sunt incluse în patrimoniul universal (urban-rural), patrimoniul
cultural naţional (urban-rural), patrimoniul cultural – local (din mediul urban).
POC

AP 2 Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
OS 2.4 Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC, precum și a competențelor digitale pentru susținerea e-educației, esănătății, a culturii online și a incluziunii digitale
Comunele
Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
ONG-uri
Intervențiile POC includ asigurarea infrastructurii necesare pentru:
- implementarea de instrumente de digitizare avansate și ușor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare
Unități de cult;
controlate, aplicații specifice de expunere pe dispozitive mobile)
- digitizarea și expunerea on-line de produse culturale analogice
Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu
- maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuția la Europeana
cultural de utilitate publică, de clasă B.

Beneficiari:





Beneficiari:
Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile cultură și TIC

12. Transfer de cunoștințe / ocupare
FEADR
Cursuri de iniţiere, specializare şi perfecţionare în domeniul
agro-alimentar (inclusiv al protecţiei mediului) şi în domenii
conexe (management, marketing etc.) finalizate cu un certificat
de instruire care nu reprezintă o diplomă de
calificare/reconversie profesională. Beneficiarii cursurilor vor fi,
cu preponderenţă, aplicanţii pentru proiecte finanţate din
FEADR (OT1).

FEDR
POC
AP 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
(CDI) in sprijinul competitivității economice și
dezvoltării afacerilor
OS 1.4 Creșterea transferului de cunoștințe,
tehnologie și personal cu competențe CDI între
mediul public de cercetare și cel privat

Masura 01 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
Acțiune (1.2.3). Parteneriatul pentru transfer de
Sub-măsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi cunoștințe cu un scop dual: organizarea de echipe
dobândirea de competenţe
adecvate pentru transfer tehnologic în instituțiile CD
publice, încurajarea interacțiunii instituţiilor de
În cadrul acestei sub-măsuri se urmărește îmbunătăţirea
învăţământ superior şi a instituțiilor de CD cu mediul
competenţelor şi cunoştinţelor de bază precum și
de afaceri și susținerea întreprinderilor pentru a
diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi a inovării, prin prelua și utiliza cunoștințe și rezultate din cercetare
acţiuni de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe în
prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiza
rândul fermierilor (în special tineri fermieri care vor beneficia
extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare,
de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează in ferme pentru ca întreprinderile să-și dezvolte afacerile
mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 și
cerute de piață. In acest scop, se vor constitui
beneficiari ai măsurii de agromediu și climă - măsura 10-).
parteneriate între organizațiile de cercetare și
întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să
Programele de formare profesională :
obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe
care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare
 Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul
ale întreprinderilor și vor oferi soluții inovative
practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative,
pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii

FSE

FEPAM
PU1: Promovarea pescuitului
durabil din punct de vedere al
AP 6 Educație și competențe – nu este actalizat
mediului, eficient din punct de
PI 10.3 Consolidarea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru vedere al utilizării resurselor,
toate grupele de vârstă în cadre formale, neformale și informale, inovator, competitiv şi bazat pe
actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă cunoaştere
și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea OS
1.4:
Creşterea
profesională și validarea competențelor dobândite.
competitivităţii şi a viabilităţii
întreprinderilor din domeniul
OS 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, pescuitului, inclusiv a flotei
în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu costiere la scară mică şi
accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma.
îmbunătăţirea siguranţei sau a
condiţiilor de lucru
Tipuri de acțiuni
 Sprijin pentru participarea la programele de FPI, în special pentru copiii Actiuni
și tinerii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul - studiile de fezabilitate și
rural și cei aparținând minorității roma, precum: burse de studii, serviciile de consiliere care
mobilități, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii de la evaluează viabilitatea proiectelor
distanţă etc., a căror acordare va fi condiționată de absolvirea studiilor potențial eligibile pentru sprijin
și ocuparea unui loc de muncă/ continuarea studiilor în termen de 6 în temeiul prezentului capitol;
- furnizarea de consiliere
luni de la absolvire;
 Suport pentru participarea la programe de ucenicie pentru persoanele profesională cu privire la
care optează pentru acest tip de formare profesională la finalizarea sustenabilitatea mediului, având
ca obiectiv limitarea și, acolo
învățământului obligatoriu;
 Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere şi tutorat pentru elevi unde este posibil, eliminarea
POCU
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inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în
special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin
sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și
care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 -35 ore
maximum .
Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde
comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de
grajd, îmbunătățirea calității producției - în
special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin
sub-măsura 6.1- 24 ore maximum
Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în
special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin
sub-măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si
care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3- 24 ore
maximum
Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind
managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea
cunoștințelor privind implementarea angajamentelor
de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, care să
vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi
depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
măsurile de management aplicabile la nivelul fermei,
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
cerinţele specifice ale angajamentelor, precum și
însușirea de metode de producție compatibile cu
întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv
protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor
climatice și reducerea concentrației de GES din
atmosferă - în special beneficiari ai măsurii de
agromediu și climă - măsura 10 - 40 ore maximum
Managementul general al fermei (contabilitate,
marketing, cunoștințe TIC, etc) - în special tineri
fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura
6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor
beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 – 40 de ore
maximum

FEDR
noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca
fiind cerute de piață.
Beneficiari:
Organizațiile de cercetare (instituții de CD și de
învățământ superior) a căror activitate are potențial
de comercializare, precum și întreprinderile care
accesează oferta acestor organizații.
Această acțiune a POC este complementară cu
intervențiile prevăzute în Programul Operațional
Regional (POR), care, prin axa prioritară 1, va sprijini
și dezvolta entitățile/infrastructurile de transfer
tehnologic și activitatea lor de brokeraj pe piața
cunoașterii. De asemenea, activitățile de transfer de
cunoștințe finanțate în POC vin în completarea
priorităților propuse prin PNDR 2014-2020 privind
încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării
în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

POR
AP1 - Promovarea transferului tehnologic
OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea
entităților de inovare şi transfer tehnologic în
domenii de specializare inteligentă
Tipuri de activități:
 Crearea, modernizarea si extinderea
entităţilor de inovare si transfer tehnologic,
inclusiv dotarea cu echipamente a acestora
• Achiziționarea de servicii tehnologice
specifice, inclusiv consultanță specializată în
afaceri
 Crearea şi actualizarea platformelor de
tranzacţionare pentru cererea şi oferta de
proprietate intelectuală

Beneficiari
Participanții la cursurile de formare sunt persoane care Aceste investiţii pot fi realizate atât în mediul urban
activează în sectoarele agricol și agroalimentar, inclusiv cât şi rural de către entități juridic constituite care
gestionează infrastructuri cu rol de inovare şi
beneficiari ai măsurilor de mediu și climă.
transfer tehnologic (OG 57/ 2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică și HG 406/2003
Beneficiari: furnizorii de servicii de formare profesională în pentru aprobarea Normelor metodologice specifice
privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi
condițiile legislației în vigoare.
acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare
Sub-măsura 1.2 Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de
susţinere a acestora).
informare
 activități demonstrative: se vor realiza prin sesiuni
practice care vizează:
o metode noi de protecție a culturilor sau tehnici

FSE
pentru stimularea participării la programele FPI adecvate opțiunilor lor
profesionale și corelate cu tendințele de evoluție ale pieței muncii;
 Acțiuni de informare, îndrumare și orientare (evenimente de
informare/vizite la școli FPI /vizite la agenți economici/grupuri de
discuții etc.) adresate elevilor și părinților, cu scopul de a crește nivelul
de conștientizare a avantajelor participării la formare profesională și,
implicit, de a crește participarea la FPI.
 Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPI (ex. sprijin
educațional individualizat etc), inclusiv prin activități de cooperare
transnațională și transfer de bune practici
Beneficiari potenţiali
 Ministerul Educației Naționale (MEN);
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV);
 Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile
teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 Unități de învățământ;
 Instituții de învățământ superior;
 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică;
 Organizaţii sindicale;
 Patronate;
 Asociaţii profesionale;
 Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 Furnizori de servicii de ocupare;
 Camere de comerț, industrie și agricultură.
 ONG-uri.

FEPAM
impactului negativ al activităților
de pescuit asupra ecosistemelor
marin, terestru și de apă dulce;
- furnizarea de consiliere
profesională cu privire la
strategiile de afaceri și de
marketing.
Beneficiari:
operatorii
domeniul pescuitului

din

OS 1.5: Furnizarea de sprijin
privind consolidarea dezvoltării
tehnologice şi inovării inclusiv a
creşterii eficienţei energetice şi a
transferului de cunoştinţe

Actiuni
- crearea de rețele, acorduri de
parteneriat sau asociații între
unul sau mai multe organisme
științifice independente și pescari
ori una sau mai multe organizații
de pescari, la care organismele
tehnice pot participa;
- activitățile desfășurate în cadrul
rețelelor, al acordurilor de
parteneriat sau al asociațiilor
astfel cum sunt menționate mai
sus (ex: activități de colectare și
gestionare de date, studii,
proiecte-pilot, diseminarea de
OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională cunoștințe și de rezultate ale
continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și cercetării, seminare și bune
persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv practici)
prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte
non-formale și informale
Obs : Pentru ratiuni care tin de
Tipuri de acțiuni
alocarea
financiară
si
 Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate şi capacitatea
administrativa
flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităţilor de reduse, dar si de imposibilitatea
bază şi transversale, atât profesionale, cât şi non-profesionale, precum acordarii de calificari sau
și a competențelor antreprenoriale
certificate recunoscute pe plan
 Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat national sau european, POPAM
pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură nu va include posibilitatea
directă cu susţinerea proceselor de validare a rezultatelor învățării finantarii de proiecte legate de
dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei şi pregatire/calificare profesionala
căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă;
a pescarilor/ acvaculturilor (art.
 Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării 31,1,(a) si 49,1,(a)). Sugeram
dobândite în contexte non-formale și informale;
acodarea acestui sprijin din FSE.
 Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru
promovarea importanței formării profesionale și participării la Beneficiari: organisme de drept
programele de FPC.
public, pescari, organizații de
 Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui pescari, FLAG-uri și organizații
sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare neguvernamentale
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specifice de producție, de ex: conservarea
biodiversității sau adaptarea la schimbările
climatice. Activitatea poate avea loc într-o fermă
sau în alte locații, cum ar fi: centre de cercetare,
expoziții, târguri de profil, etc., iar beneficiarii
pot fi în special fermieri care vor beneficia de
sprijin prin măsura de agricultură ecologică
(măsura 11), fermieri care își prevăd în cadrul
proiectului investiții în echipamente și
irigații prin sub-măsura 4.1, inclusiv membrii
OUAI care implementează proiecte de irigații,
inclusiv metode și tehnici de producție care
conduc la eficientizarea consumului de apă și la
combaterea schimbărilor climatice.
 acțiuni de informare: activități de difuzare a
informațiilor cu privire la :
o agricultură, protecția mediului, schimbări
climatice, sectorul agro-alimentar, în scopul de a
conștientiza grupul țintă asupra cunoștințelor
relevante pentru activitatea desfășurată la locul
de muncă. Participanții pot fi fermieri grupuri de
producători (sub-măsura 9.1), fermieri din cadrul
parteneriatelor constituite în vederea
implementării sub-măsurii 16.4, potențiali
participanți la fondurile mutuale, micii
procesatori din categoria microîntreprinderilor și
a întreprinderilor mici, din industria agroalimentară ( sub-măsura 4.2), fermieri care
activează în ferme mici si care vor beneficia de
sprijin prin sub-măsura 6.3 .
o Identificarea unor soluţii tehnologice şi practici
agricole, care să asigure alternative la
combaterea secetei prin metodele de irigaţii și
care sa contracareze efectele secetei , ale
schimbărilor climatice, practici şi metode agricole
care să permită fermierilor un management
eficient al resurselor de apă la nivelul
exploataţiilor şi în consecinţă, o mai bună
rezistenţă la impactul schimbările climatice în
special fermieri care își prevăd în cadrul
proiectului investiții în echipamente și
irigații prin sub-măsura 4.1, membrii OUAI care
implementează proiecte în cadrul sub-măsurii
4.3.

Beneficiari: entităţi publice și/sau private, inclusiv asocieri ale
acestora care au în obiectul de activitate activitati de
informare/demonstrative și/sau diseminare.
Participanții la activitățile de informare și activități
demostrative sunt persoane care activează în sectoarele
agricol, agroalimentar și protecția mediului.

FEDR
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transnațională și transfer de bune practici
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Educației Naționale (MEN);
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV);
 Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile
teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică;
 Organizaţii sindicale;
 Patronate;
 Asociaţii profesionale;
 Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare;
 Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 Camere de comerț, industrie și agricultură.
 ONG-uri
AP6 Educație și competențe
PI 10.4. Sporirea relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și
formare, facilitarea tranziției de la educație la piața muncii și consolidarea
sistemelor de educație și formare profesională, precum și a calității lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de
formare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și
programe de ucenicie.
OS 6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

FEPAM

PU2: Stimularea acvaculturii
durabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare,
competitive
şi
bazate pe cunoaştere
OS 2.1: Sprijinirea consolidării
dezvoltării
tehnologice,
a
inovării şi a transferului de
cunoştinţe
Actiuni
- crearea de servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru fermele de
acvacultură;
- achiziționarea de servicii de
consiliere de natură tehnică,
științifică, juridică, ecologică sau
economică pentru ferme
Includ:
 necesitățile în materie de
gestionare pentru a permite
fermelor de acvacultură să
respecte legislația Uniunii și a
celei
naționale
privind
protecția mediului, precum și
cerințele privind amenajarea
spațială maritimă;
 evaluarea impactului asupra
mediului, astfel cum este
menționată
în
Directiva
2001/42/CE a Parlamentului
European și a Consiliului ( 1 ) și
în Directiva 92/43/CEE;
 necesitățile în materie de
gestionare pentru a permite
fermelor de acvacultură să
respecte legislația Uniunii și
cea națională privind sănătatea
și
bunăstarea
animalelor
acvatice sau legislația privind
sănătatea publică;
 standardele de sănătate și
siguranță bazate pe legislația
Uniunii și pe cea națională;
 strategiile de marketing și de
afaceri.

Tipuri de acțiuni:
 Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în
special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI, pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de
muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial
angajator, prin organizarea de programe de internship/traineeship etc.,
inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la
locul de muncă
 Organizarea și derularea programe de învăţare la locul de muncă
(internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.), inclusiv
prin învățământ dual, formare de competențe antreprenoriale prin firma
de exercițiu, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională
axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii.
Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la
Beneficiari: întreprinderile din
companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind
domeniul acvaculturii
nevoile lor de instruire, precum şi de la unitățile de învăţământ către
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întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței
muncii la nivel regional /local.
Beneficiari potenţiali:
• Ministerul Educației Naționale și structuri/ agenţii/ organisme relevante,
subordonate/coordonate de către acesta
• Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi
alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi
cercetării ştiinţifice
• Furnizori autorizaţi, publici şi privaţi, care asigură formarea teoretică în
cadrul programului de formare prin ucenicie la locul de muncă
• Angajatori
• Asociaţii profesionale
• Camere de comerţ şi industrie
• Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
• ONG-uri
• Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
• Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor
regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării
profesionale
• Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională

FEPAM

OS 6.15 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic, a formatorilor,
a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului de la angajatori
cu atribuții in învățarea la locul de muncă
Tipuri de acţiuni:
 Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic, a
formatorilor din FPI şi FPC, a tutorilor din întreprinderi, maiștrilor de
ucenicie, a evaluatorilor de competențe profesionale, în special pentru
dezvoltarea și implementarea de programe de învățare pe tot parcursul
vieții, inclusiv prin stagii la agenții economici (la nivel sectorial, regional
etc.)
 Susţinerea participării la competiţii profesionale regionale, naţionale şi
internaţionale, cu scopul asigurării schimbului de know-how și experiențe
didactice relevante.
Beneficiari potenţiali
• Ministerul Educației Naționale (MEN)
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile
teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică
• Organizaţii sindicale
• Patronate
• Asociaţii profesionale
• Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare
• Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi
• Unitățile de învățământ acreditate/autorizate
• Camere de comerț, industrie și agricultură
OS 6.16 Corelarea ofertei furnizate de sistemul de educație și formare
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profesională cu nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

FEPAM

Tipuri de acțiuni
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de
formare profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum şi de
monitorizare a tranziției de la educație și formare profesională la piața
muncii
• Revizuirea calificărilor și a curriculei, precum și elaborarea de calificări
noi (cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice
prioritare identificate prin SNC)
• Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a
competențelor și calificărilor dobândite în context non-formal și
informal, pentru sistemul de formare profesională (FPI și FPC)
• Elaborarea/validarea/ implementarea unui sistem de asigurare a calității
la nivel de sistem şi furnizori de FPC și învățare la locul de muncă
• Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru ÎPV, inclusiv prin
pilotarea de noi centre comunitare de învățare permanentă, la nivel
regional şi comunităţi zonale din medii rurale defavorizate (ex. cadrul de
management instituţional, asigurarea calităţii la nivel de sistem şi
furnizori de servicii, promovare de bune practici educaţionale etc.)
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități
de cooperare transnațională
Beneficiari potenţiali
• Ministerul Educației Naționale (MEN)
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV)
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
• Autoritatea Naţională pentru Calificări
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile
teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică
• Organizaţii sindicale
• Patronate
• Asociaţii profesionale
• Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare
• Furnizori de FPI si FPC autorizaţi, publici şi privaţi
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
• Camere de comerț, industrie și agricultură
• Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
• Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor
regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării
profesionale
OS 6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem
de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin
investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea
parteneriatelor cu mediul de afaceri
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Tipuri de acțiuni
• Dezvoltarea și implementarea de programe de formare profesională care
vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale atât
profesionale, cât și non profesionale, calificarea, specializarea,
perfecționarea profesională, formarea de competențe în domeniul
antreprenorialului ca alternativă de carieră și oportunitate de integrare/
menținere pe piața muncii
• Dezvoltarea și implementarea de programe de recunoaștere și validare/
certificare a competențelor și calificărilor dobândite în context nonformal și informal
• Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de programe în sistem
partenerial între furnizorii de formare și angajatori (planuri comune de
acțiune, dezvoltare materiale de învățare, dezvoltare curriculum local,
etc.)
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la formarea
profesională, inclusiv în contextul cooperării transnaționale
Beneficiari potenţiali
• Furnizori de FPI si FPC
• Ministerul Educației Naționale (MEN)
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV)
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV
şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică
• Organizaţii sindicale
• Patronate
• Asociaţii profesionale
• Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare
• Camere de comerț, industrie și agricultură.

FEPAM

13. LEADER/CLLD
FEADR
FEDR
Măsura 19 Dezvoltarea locală a LEADER
POR
Susţine GAL-urile care îşi desfăşoară activitatea în zonele rurale şi în
oraşele mai mici de 20.000 de locuitori (OT9).
AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban
Acțiuni:
OS 9.1 Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin măsuri
În domeniul educațional, al mediului de afaceri, agricultuii, sănătății, integrate
serviciilor sociale, infrastructurii, culturii și mediului, facilitând
implementarea proiectelor cu o abordare inovativă, pentru a sprijini Acţiuni:
nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER.
 Investiţiile în infrastructura de
locuire Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR, prin instrumentul de
construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor
finanțare CLLD-POR, vor sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub
sociale
responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste
 Investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale
20.000 de locuitori, în timp ce FEADR va sprijini GAL-uri în zonele eligibile
– reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare
LEADER.
integrate medico-socială;
Pentru teritoriul eligibil LEADER, se finanțează infrastructura de internet
 Investiţii în infrastructura de educaţie – construire
în bandă largă - rețea de distribuție și rețea de acces, va fi bazată pe
/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ
harta zonelor eligibile pentru acest tip de investiții („zone albe”) din
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
punct de vedere al existenței, harta ce va fi elaborată de autoritățile
gimnaziale etc.);
abilitate.
 Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al
Proiectele de infrastructură pentru servicii sociale vor fi finanțate prin
comunității defavorizate respectiv:
LEADER, urmând ca prin Programul Operațional Capital Uman - CLLD să
o construcția/reabilitarea/modernizarea
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POCU
PU4 Creşterea ocupării forţei de
muncă şi a coeziunii teritoriale
Nu va finanța infrastructura, doar măsurile soft OS 4.1: Promovarea creșterii
complementare celor susținute prin POR (CLLD)/ PNDR economice, a incluziunii sociale şi
(LEADER)
a creării de locuri de muncă şi
furnizarea de sprijin pentru
AP 5 CLLD
creşterea şanselor de angajare şi a
mobilităţii forţei de muncă în
Tipuri de acțiuni:
cadrul comunităţilor costiere şi
 Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare interioare, dependente de pescuit
acvacultură,
inclusiv
locală (doar pentru intervențiile FSE- FEDR care şi
diversificarea
activităţilor
din
vizează orașe cu peste 20.000 locuitori)
NB pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la domeniul pescuitului şi din alte
20.000 locuitori, elaborarea strategiilor de dezvoltare sectoare ale economiei maritime
locală (SDL) va fi finanțată din FEADR - Măsura 19 –
Actiuni
Dezvoltarea locală a LEADER
 Proiecte soft integrate finanțate prin PO CU - sprijinul pregătitor (edificarea
(proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR capacităților, formare profesională
pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la și participare la rețele în vederea
20.000 locuitori, respectiv POR pentru orașe cu peste elaborării și implementării unei
strategii de dezvoltare locală
20.000 locuitori)
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fie finanțate măsurile soft complementare (sprijin pentru accesul și
participarea la educație și formare, stimulente financiare acordate
comunităților marginalizate, dezoltare de servicii sociale etc.) celor
susținute prin PNDR.
Prin LEADER pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru
care au fost identificate nevoi specifice la nivelul comunității locale.
Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică
și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și
imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole,
agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități
dezavantajate etc.
Beneficiari: Entități juridice private/publice în conformitate cu
prevederile Reg. UE 1305/2013 sau cu fișa măsurii din SDL.



FEDR
clădirilor pentru a găzdui diferite activități
sociale, comunitare, culturale, agrement și
sport etc.;
o crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor
publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice,
zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
zone pietonale și comerciale, etc.);
Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii
de economie socială de inserție.

Beneficiari:
 Grupurile de acţiune locală, constituite din
reprezentanţi ai autorității publice locale, ai
instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii
civile, ai comunității urbane marginalizate selectate
pentru intervenție.
Finanţare intervenţii integrate prin CLLD în mediul urban.
Prin POR se vor finanța oraşele cu peste 20.000 locuitori, iar
în PNDR orașele sub 20.000 locuitori. Astfel, nu există riscul ca
un GAL care se finanțează sau intenționează să obţină
finanțare prin POR să fie finanțat prin PNDR.
AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
OS 4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale
a comunităților marginalizate în municipiile reședință de
județ din România
Acţiuni:
 Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar
fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice,
scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii,
precum și facilități pentru activități sportive și
recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);
 Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru
activități educative, culturale și recreative, cu scopul
de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de
bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv
dotarea acestora cu echipamente specifice;
 Reabilitarea locuințelor sociale;
 Construcția/reabilitarea/modernizarea
tuturor
tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi
infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă,
salubritate);
 Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de
importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru
bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel
de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor
vizând celelalte categorii de activități eligibile.
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Sprijin pentru creșterea accesului și participării
la educația timpurie/ învățământ primar și
secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii
prin acordarea unor pachete integrate, (ex.
costuri de transport și masă, materiale
educaționale, accesul la servicii medicale și
sociale, măsuri de prevenție, măsuri de
acompaniere, adaptate nevoilor și specificului
comunității etc.)
o Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii, precum și pentru participarea la
programe de ucenicie și stagii a persoanelor
din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv
prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de
intervenții identificate ca fiind necesare
o Furnizarea de servicii integrate pentru copii,
tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de
ocupare, formare profesională, de inserție
socio-profesională, servicii sociale/ medicale,
consiliere psihologică etc.) prin intermediul
centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de
acces la servicii/one-stop shop sau/si prin
implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei
teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul
serviciilor publice de asistență socială
o Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu,
în vederea creării de noi locuri de muncă, prin
acordarea de micro-granturi, precum și a
serviciilor de consiliere/ consultanță formare
profesională antreprenorială şi alte forme de
sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de
înființare a afacerii, cât și post înființare.
Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând
grupurilor
vulnerabile,
în
cadrul
întreprinderilor sociale de inserție
o Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ furnizarea de servicii în cadrul
centrelor comunitare integrate medicosociale. O atenție importantă va fi acordată
încurajării abordărilor inovative în furnizarea
acestor servicii.
o Campanii de informare și conștientizare/
acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea
activă/ voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea
Beneficiari potențiali
Pentru zona urbană cu peste 20.000 locuitori
 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu,
în parteneriat cu actorii sociali relevanți/ GAL
 Furnizori de servicii sociale/ ONG-uri acreditate ca
furnizori de servicii sociale
o

FEPAM
plasate sub responsabilitatea
comunității);
Beneficiari: FLAG-uri
Actiuni
- punerea în aplicare a strategiilor
de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității –
investiții pentru:
 valoarea adăugată, crearea de
locuri de muncă, atragerea
tinerilor și promovarea inovării
în toate etapele lanțului de
aprovizionare
cu
produse
pescărești și din acvacultură;
 sprijinirea diversificării în cadrul
sau
în
afara
pescăriilor
comerciale, a învățării pe tot
parcursul vieții și a creării de
locuri de muncă în zonele de
pescuit și acvacultură;
 sporirea
și
capitalizarea
atuurilor de mediu ale zonelor
de pescuit și de acvacultură,
inclusiv
operațiunile
care
vizează atenuarea schimbărilor
climatice;
 promovarea bunăstării sociale
și a patrimoniului cultural în
zonele de pescuit și de
acvacultură,
inclusiv
a
pescuitului, a acvaculturii și a
patrimoniului cultural maritim;
 consolidarea
rolului
comunităților pescărești în ceea
ce privește dezvoltarea locală și
guvernanța resurselor locale de
pescuit și a activităților
maritime.
Beneficiari: operatori din cadrul
zonei pescărești
Actiuni
 proiectelor
de
cooperare
interteritorială
sau
transnațională;
 sprijinului
tehnic
pentru
pregătirea
proiectelor
de
cooperare interteritorială și
transnațională, cu condiția ca
FLAG-urile să poată demonstra
că pregătesc punerea în

29

FEADR

FEDR

FSE
 Administratorul/
administratorii
schemei/
Beneficiari:
schemelor de tip grant global în situația în care se
 autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile
optează pentru acest mecanism de implementare.
reședință de județ, cu excepția municipiului Tulcea (va Pentru zona rurală și cea urbană cu o populație de până
beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare la 20.000 locuitori
tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).
 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu,
în parteneriat cu actorii sociali relevanți/Furnizori
POC
de servicii sociale/ ONG-uri acreditate ca furnizori
de servicii sociale
AP2 Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru o
 Administratorul/
administratorii
schemei/
economie digitală competitivă
schemelor de tip grant global în situația în care se
optează pentru acest mecanism de implementare.
OS 2.1 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de
comunicații în bandă largă de mare viteză.
Acțiune (2.1.1) Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă
și a accesului la internet

FEPAM
aplicare a unui proiect.
Beneficiari: FLAG-uri

Se vor finanța intervenții care să dezvolte aria de acoperire
națională a nodurilor de comunicații și partea de transmisie a
datelor (backbone și blackhaul), practic vor fi continuate
investițiile publice din perioada 2007-2013 (infrastructura
broadband Ro-NET finanțată prin FEDR și infrastructura
broadband finanțată prin FEADR)
MSI și MADR vor asigura complementaritatea intervențiilor.
Beneficiari
Ministerul cu responsabilități în domeniu TIC, autorități
publice locale, operatori economici.
OS 2.4 Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC, precum
și a competențelor digitale pentru susținerea e-educației, esănătății, a culturii online și a incluziunii digitale
Acțiunea (2.3.3) Îmbunătățirea competențelor digitale și
sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
Acțiuni:
 extinderea Punctelor de Acces Public la informație
(PAPI) în comunităţile vizate, puncte care vor deveni
centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse
pentru dezvoltarea de noi proiecte, oferind o gamă
diversificată de servicii electronice şi acces rapid către
surse multiple de informaţie. Infrastructura necesară
presupune inclusiv dotarea fizică cu servere,
calculatoare, conectare la Internet, etc.
Acțiunea 2.3.3. se adresează comunităților dezavantajate prin
așezarea geografică, existența unor grupuri vulnerabile,
condiții economice precare, sau acces limitat la comunicații,
de exemplu la internet. Prin această acțiune grupuri țintă pot
beneficia de dezvoltarea competențelor digitale ca măsură de
combatere a excluziunii, accesul la centre de cunoastere
comunitară, centre de resurse pentru dezvoltare, servicii
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electronice cu acces rapid catre surse multiple de informație,
accesul la servicii ambulatorii de specialitate prin soluții de
telemedicină.
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În vederea asigurării complementarității cu alte intervenții în
cadrul altor programe operaționale, cum ar fi POCU și POCA,
MSI va asigura colaborarea cu toate celelalte instituții
relevante implicate în implementarea proiectelor pe diferite
domenii.

14. Protejarea naturii
FEADR
Eficientizarea utilizării resurselor
Creşterea eficienţei utilizării apei în agricultură
prin investiţii în infrastructura secundară de irigaţii, iar
în mod complementar, finanţarea pentru infrastructura
principală de irigaţii va fi realizată din bugetul naţional
şi prin parteneriate public-private (OT5).
Obs. Implementarea măsurii aferente articolul 30 Plăți
Natura 2000, din Regulamentul (UE) 1305/2013, nu se
va realiza în perioada de programare 2014-2020.
Implementarea
art.30
necesită
calcularea
compensaţiilor privind pierderile de venit şi costurile
suplimentare suportate de proprietarii terenurilor aflate
în zone Natura 2000, ca urmare a restricţiilor de
management impuse prin aplicarea prevederilor din
Planurile de Management sau a Regulilor de
Management ale siturilor respective. Până la aceasta
dată au fost aprobate cca.16 Planuri de Management și
Reguli de Management dintr-un total de 272 necesare.
Pe de altă parte, o pondere importanta din zonele
Natura 2000 situate în zonele cu Înalta Valoare
Naturală sunt acoperite de plăţile instituite în baza
art.28 Agromediu şi Clima, prin care sunt instituite
cerinţe de management pentru protejarea biodiversitatii
din zonele acoperite.
De asemenea, o mare parte din siturile Natura 2000
sunt situate în zone defavorizate care vor beneficia de
plăţi suplimentare în baza art.31, plăţi pentru zone care
se confrunta cu constrângeri naturale sau alte
contrangeri specifice.
Măsura 04 Investiții în active fizice
Sub-măsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Acțiuni:
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau
modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a poluării și
respectarea standardelor;
 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea
instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei;

FEDR
PO IM
AP 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare
biodiversității,
monitorizarea
calității
aerului
decontaminare a siturilor poluate istoric
OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate
refacerea ecosistemelor degradate

FC
PO IM
a
și
a
şi

Acţiuni:
 Continuarea
elaborării
planurilor
de
management/seturilor de măsuri de conservare /
planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și
pentru speciile de interes comunitar neacoperite de
proiectele anterioare, cu accent pe:
- Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi
evaluarea stării de conservare a speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară;
- Inventarierea speciilor sălbatice de interes
comunitar în vederea determinării măsurilor pentru
menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară,
fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
- Alte activități specifice elaborării planurilor de
management.
 Implementarea planurilor de management / seturilor
de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru
ariile naturale protejate și pentru speciile de interes
comunitar aprobate, în special:
- Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale
protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la
nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei
biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei
pentru lucrările de barare transversală a cursului de
apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei
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PU1 Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere
al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării
AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere
de management eficient al resurselor
OS 1.1: Reducerea impactului pescuitului asupra mediului
OS 3.1 Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a marin, inclusiv evitarea şi reducerea, pe cât posibil, a
deşeurilor prin asigurarea premiselor necesare la capturilor nedorite
nivelul sistemelor de management integrat al
deşeurilor de la nivel judeţean
Actiuni
Investiții:
Acţiuni:
- în echipamente care îmbunătățesc selectivitatea
 Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea uneltelor de pescuit în funcție de dimensiuni sau specii;
sistemelor integrate de management al - la bord sau în echipamente care elimină practica de
deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor aruncare înapoi în mare a capturilor, prin evitarea și
(prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale, sau
reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv care manipulează capturi nedorite care urmează să fie
tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de debarcate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
depozite neconforme şi deschiderea/extinderea (UE) nr. 1380/2013;
de noi depozite, implementarea sistemelor de - în echipamente care limitează și, acolo unde este posibil,
colectare selectivă, construcţia de instalații de elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra
transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme ecosistemului sau asupra fundului mării;
de compostare şi unități de compostare - în echipamente care protejează uneltele și capturile
împotriva mamiferelor și a păsărilor protejate prin
individuală şi staţii de tratare mecano-biologică
 Consolidarea
capacităţii
instituţionale
a Directiva 92/43/CEE a Consiliului sau prin Directiva
beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ),
management al deşeurilor, ca parte integrantă a cu condiția să nu fie subminată selectivitatea uneltelor de
pescuit și să fie introduse toate măsurile corespunzătoare
proiectelor individuale
 Implementarea unor soluţii specifice moderne de în vederea evitării provocării de daune fizice animalelor de
management al deşeurilor la nivelul municipiului pradă
Bucureşti
 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de Beneficiari: proprietari de nave de pescuit, pescari,
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post organizații de pescari recunoscute
2020 (după caz)
Actiuni
- colectarea de către pescari a deșeurilor din mare, de
Beneficiari:
 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a
Consiliile Județene/ Consiliul General al altor deșeuri marine
Municipiului Bucureşti
Beneficiari: organisme de drept public științifice sau
Având în vedere că strategia de finanţare a proiectelor tehnice, consilii consultative, pescari sau organizații de
în sectorul deşeuri, alta decât cea constând în pescari care sunt recunoscute de statul membru sau de
finalizarea proiectelor fazate, va fi stabilită în funcţie organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații
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Beneficiari:
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice
neautorizate;
cooperative
(cooperativele
agricole și societățile cooperative agricole),
grupuri de producători, constituite în baza
legislației naționale în vigoare care deservesc
interesele membrilor;

Măsura 04 Investiții în active fizice
Sub-măsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice



și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de
apă, etc);
Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice,
crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a
speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea
conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate,
inclusiv a reţelei Natura 2000;
Menținerea și refacerea ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice
etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord
cu obiectivele europene în domeniu;
Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a
biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi
evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor
de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a
speciilor invazive etc.)

Acțiuni:


modernizarea infrastructurii secundare de
irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare
și/sau racordarea la utilitați, inclusiv
construcția/modernizarea
bazinelor
de
colectare și stacare a apei de irigat.

Beneficiari:
 MMSC/ANPM/GNM/APM/Institute
de
cercetare/
Universităţi/ ONG-uri/ Custozi/Administratori ai ariilor
naturale protejate / Autorități ale administrației publice
locale
OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a
calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea
instrumentelor de monitorizare

Beneficiari:


Acţiuni:
RNMCA
prin
achiziţionarea
de
Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă,  Dezvoltarea
echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea
înființate în conformitate cu legislația în
lor în amplasamente noi și achiziţia de echipamente de
vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de
monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în
terenuri agricole.
acest moment nu exista determinări
 Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a
emisiilor de poluanţi în aer
 Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu
cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluanților emiși în aer
Beneficiari:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
OS 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric
Acţiuni:
 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor
poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor
naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea
protejării sănătăţii umane
 Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare
(bio-decontaminarea siturilor poluate)

FC
de studiile de prefezabilitate ce vor fi finanţate la
începutul perioadei de programare 2014-2020, tipurile
de acţiuni şi beneficiarii eligibili ce vor asigura
continuarea politicii de management al deșeurilor vor
fi definiţi la momentul finalizării acestor studii.

FEPAM
de pescari sau cu FLAG-uri
OS 1.2: Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a
ecosistemelor acvatice
Actiuni
- construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații
statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească
fauna și flora marină, inclusiv pregătirea și evaluarea
științifică a acestora;
- contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a
resurselor biologice marine;
- pregătirea, inclusiv studiile, conceperea, monitorizarea și
actualizarea protecției și a planurilor de gestiune pentru
activitățile legate de pescuit referitoare la siturile Natura
2000 și zonele de protecție speciale
- gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura
2000;
- gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine
protejate în vederea punerii în aplicare a măsurilor speciale
de protecție menționate la articolul 13 alineatul (4) din
Directiva 2008/56/CE;
- creșterea sensibilizării față de mediu cu implicarea
pescarilor în ceea ce privește protejarea și refacerea
biodiversității marine;
- participarea la alte acțiuni menite să mențină și să
îmbunătățească serviciile furnizate de biodiversitate și de
ecosisteme (refacerea habitatelor marine și costiere
specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește
durabile, inclusiv pregătirea lor științifică și evaluarea).
Beneficiari: organisme de drept public științifice sau
tehnice, consilii consultative, pescari sau organizații de
pescari care sunt recunoscute de statul membru sau de
organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații
de pescari sau cu FLAG-uri
OS 1.4: Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii
întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a
condiţiilor de lucru
Actiuni
- scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor
de către mamifere și păsări protejate prin Directivele
92/43/CEE și 2009/147/CE

PU2: Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere
al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării
resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe
cunoaştere
OS 2.3: Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi
îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi
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Beneficiari:
 Autorităţi publice / alte organisme publice pentru situri
contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la
dispoziţia acestora de către proprietar în vederea
implementării proiectului

POR
AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din
muncipiile resedinta de judet

FEPAM
promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor
Actiuni
- investițiile care vizează reducerea impactului negativ sau
sporirea efectelor pozitive asupra mediului și creșterea
utilizării eficiente a resurselor
- investiții care au ca rezultat o reducere considerabilă a
impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii
asupra utilizării și a calității apei;
- promovarea sistemelor de acvacultură închise în care
produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise
cu recircularea apei
Beneficiari: întreprinderile din acvacultură

Acţiuni:
 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse
intervențiilor;
 realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști,
creare trotuare;
 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației
existente; modelarea terenului;
montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare,
pergole,
grilaje
etc.;
plantarea/gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de
joacă pentru copii, etc.);
 instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile
supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau
racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în
care astfel de investiții sunt necesare pentru
facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).
Beneficiari:
 autoritățile și instituțiile publice locale
din
municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile
din zona funcțională urbană – după caz), cu excepția
municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din
cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat
ITI Delta Dunării).
AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și Regenerare urbana si
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele
mici, mijlocii si municipiul București
Acţiuni:
 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse

Actiuni
- investiții care sporesc eficiența energetică și promovează
conversia întreprinderilor din domeniul acvaculturii la
sursele de energie regenerabile
Beneficiari: întreprinderile din domeniul acvaculturii
Măsura: Conversia la eco-management şi scheme de audit
şi acvacultură ecologică
- conversia metodelor de producție ale acvaculturii
convenționale la acvacultura ecologică
OS 2.4: Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al
protecţiei mediului înconjurător şi promovarea bunăstării
şi sănătăţii animale precum şi a siguranţei şi sănătăţii
publice
Actiuni
- metodele de acvacultură compatibile cu necesitățile
specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice
de management rezultate în urma desemnării zonelor
Natura 2000;
- participarea, în ceea ce privește costurile direct legate de
aceasta, la conservarea și reproducerea ex situ a
animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și
refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice
sau sub supravegherea acestora;
- operațiunile de acvacultură care includ conservarea și
îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea
peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de
acvacultură
Beneficiari: întreprinderi din domeniul acvaculturii

PU6: Încurajarea punerii în aplicare a Politicii Maritime
Integrate
OS 6.1: Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime
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intervențiilor;
realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare
trotuare;
amenajare spații verzi (defrișarea vegetației
existente; modelarea terenului;
montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare,
pergole,
grilaje
etc.;
plantarea/gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
crearea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de
joacă pentru copii, etc.);
instalare Wi-Fi în spațiile publice;
dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile
supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau
racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în
care astfel de investiții sunt necesare pentru
facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

FEPAM
Integrate
Actiuni
- protecția mediului marin, mai ales biodiversitatea
acestuia și zonele marine protejate
Beneficiari: instituții publice cu atribuții de protecție a
mediului, institute de cercetare, administratori/custozi

Beneficiari:
 autoritățile și instituțiile publice locale din mediul
urban, cu excepția celor finanțate în cadrul axei
prioritare dedicate dezvoltării urbane.
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