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Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului ‘’Cunoașterea politicilor 
de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect 
implementat de Asociația EuroDEMOS sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

Material informativ distribuit gratuit. 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care 
le conține 
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Politica de coeziune  

și cele 3 fonduri principale 

 

 

Politica de coeziune (politica regională) este una din cele mai 
importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din 
obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între 
diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene. 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii 
Europene. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din 
Uniunea Europeană,  sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea 
întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea 
calității vieții. Investițiile contribuie la îndeplinirea multor altor obiective de 
politică ale UE. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, 
precum  cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, 
mediului, pieței unice, cercetării și inovării.  

Mai mult, această politică are un unic şi de neînlocuit rol în coagularea 
de strategii de dezvoltare integrată, care reunesc intervenţii din diferite 
domenii, precum infrastructură, cercetare şi inovare, ocuparea forţei de 
muncă, educaţie, mediul de afaceri, protecţia mediului, schimbări climatice şi 
eficienţa energetică, într-un pachet de politici coerente, care se adresează 
contextului regional sau chiar local, fiind una dintre cele mai vizibile politici, 
mai ales în relaţia cu cetăţenii. 

Politica regională şi-a dovedit deja valoarea adăugată semnificativă în 
propagarea creşterii şi prosperităţii la nivelul întregii Uniuni şi abordarea 
dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, s-a dovedit a fi o politică dinamică, 
reacţionând rapid şi eficace în faţa crizei, prin redirecţionarea fondurilor către 
zonele prioritare, precum şi prin investiţii în sectoare cheie care să genereze 
creştere economică şi locuri de muncă. 
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Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei 
fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de 
coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE).  

Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime (EMFF), Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii. 

 

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează 
dezvoltarea echilibrată în diversele regiuni ale Uniunii Europene. 

 Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate de ocuparea 
forței de muncă în toată Europa și investește în capitalul uman al UE 
(lucrători, tineri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). 

 Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și mediu în 
țările în care venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează 
sub 90 % din media UE. S-a stabilit că, pentru perioada 2014-2020, 
aceste țări sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, 
Slovenia și Ungaria. 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se 
concentrează pe soluționarea problemelor specifice cu care se 
confruntă zonele rurale din UE. 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – îi 
încurajează pe pescari să adopte practici durabile și ajută comunitățile 
din zonele de coastă să își diversifice activitățile, pentru un trai mai 
bun. 
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Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte 
consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin 
corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare 
cheie. Această abordare este cunoscută sub denumirea de "concentrare 
tematică": 

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 

 

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de categoria regiunii. 

 În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80% din fonduri trebuie să se 
concentreze pe cel puţin două dintre aceste priorităţi; 

 În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 60% din fonduri; 

 Concentrarea este de 50% în regiunile mai puţin dezvoltate. 

 

În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate în mod specific 
spre proiectele legate de o economie cu emisii reduse de carbon: 

 Regiunile mai dezvoltate: 20%; 

 Regiunile de tranziţie: 15%; şi 

 Regiunile mai puţin dezvoltate: 12%. 

mailto:eurodemos@yahoo.com


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu: 20 Pacurari street, Iasi - România;  

E-mail: eurodemos@yahoo.com 

 

6 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene – fonduri 

 
 

Cooperarea teritorială europeană 

În cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, cel puţin 
80% din fonduri se vor concentra asupra celor patru domenii prioritare 
menţionate mai sus. 

 

Caracteristici teritoriale specifice 

FEDR acordă, de asemenea, o atenţie deosebită caracteristicilor 
teritoriale specifice. Acţiunile FEDR vizează reducerea problemelor economice, 
de mediu şi sociale în zonele urbane, punându-se un accent special pe 
dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 5% din resursele FEDR sunt rezervate 
pentru acest sector, prin intermediul "acţiunilor integrate" gestionate de oraşe. 

 

Zonele dezavantajate în mod natural din punct de vedere geografic 
(zone izolate, muntoase sau slab populate) beneficiază de tratament special. În 
cele din urmă, zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de asistenţă 
specifică de la FEDR pentru abordarea potenţialelor dezavantaje cauzate de 
gradul de izolare a acestora. 

 

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană alocă peste 325 de 
miliarde EUR politicii de coeziune, dintre care aproape 256 de miliarde EUR 
pentru două fonduri structurale: FEDR și Fondul Social European. 

Nivelul de cofinanțare necesar pentru proiectele finanțate din FEDR 
este adaptat în funcție de dezvoltarea regiunilor în cauză. În regiunile mai puțin 
dezvoltate (și regiunile ultraperiferice), FEDR poate finanța până la 85 % din 
costurile proiectelor. În regiunile de tranziție, FEDR poate finanța până la 60 % 
din costurile proiectelor, iar în regiunile mai dezvoltate, până la 50%. 
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Fondul de Coeziune 

 

 

 

Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit 
naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. 
Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea 
dezvoltării durabile. 

În prezent, se supune aceloraşi norme de programare, de gestionare şi 
de monitorizare ca şi FEDR şi FSE, prin intermediul Regulamentului de stabilire 
a unor dispoziţii comune. 

 

 Constituit în 1994, Fondul de Coeziune finanțează proiecte din 
domeniul mediului și al rețelelor transeuropene. Din 2007, el poate susține, de 
asemenea, proiecte din domenii legate de dezvoltarea durabilă, precum 
eficiența energetică și energia din surse regenerabile. 

Fondul de Coeziune a fost instituit în vederea consolidării coeziunii 
economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene, în scopul promovării 
dezvoltării durabile. 

 

Pentru perioada de programare 2014-2020, acesta asigură sprijin pentru: 

 investiții în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de 
dezvoltarea durabilăși energia sustenabilă care prezintă beneficii de 
mediu; 

 rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii de transport; 

 asistență tehnică. 
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Fondul de coeziune pune la dispoziţie o sumă totală de 63.4 de 
miliarde de euro,(fără transferurile către Mecanismul pentru Interconectarea 
Europei), iar nivelul de finanțare a unui proiect din Fondul de Coeziune poate 
atinge până la 85% din costurile acestuia, pentru activităţi din următoarele 
categorii: 

 

 reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes 
european, astfel cum au fost identificate de UE. Fondul de coeziune va sprijini 
proiectele de infrastructură din cadrul Facilităţii "Conectarea Europei"; 

 

 mediu: în acest domeniu, Fondul de coeziune poate sprijini, de asemenea, 
proiecte legate de energie şi de transport, atât timp cât acestea aduc beneficii 
vizibile mediului înconjurător în ceea ce priveşte eficienţa energetică, utilizarea 
surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susţinerea 
intermodalităţii, consolidarea transportului public etc. 

 

 

Asistenţa financiară acordată de Fondul de coeziune poate fi 
suspendată printr-o decizie a Consiliului (aprobată prin majoritate calificată) în 
cazul în care un stat membru prezintă un deficit public excesiv sau în cazul în 
care nu a remediat problema sau nu a luat măsurile corespunzătoare în acest 
sens. 
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Fondul Social European 

 

 

 

Fondul Social European (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la 
Roma învederea îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de 
angajare pe piața comună. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost 
ulterior revizuite, pentru a reflecta evoluțiile care au avut loc în situația 
economică și de ocupare a forței demuncă a statelor membre, precum și 
evoluția priorităților politice definite la nivelul UE. 

Fondul Social European este menit să îmbunătățească oportunitățile 
de angajare, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să 
promoveze educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții și să 
dezvolte politici de incluziune active, cuprinzătoare și sustenabile. 

 

FSE investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea 
oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii 
Europene. Acesta vizează, de asemenea, îmbunătăţirea situaţiei persoanelor 
celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 

 

FSE investește în toate regiunile UE. Pentru perioada 2014-2020, peste 
80 de miliarde de euro sunt alocațe statelor membre pentru investiții în 
capitalul uman. La această sumă se mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde de euro, 
alocate inițiativei "Locuri de muncă pentru tineri". 
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Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe patru dintre 
obiectivele tematice ale politicii de coeziune: 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii 
lucrătorilor; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării 
competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii; şi 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei 
publice. 

 

În plus, 20% dintre investiţiile FSE vor viza activităţile de îmbunătăţire a 
incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Aceasta este cunoscută sub 
denumirea de concentrare tematică. 
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Programe Operaționale 2014 - 2020 

 

 

 

În perioada 2014-2020, România va investi în cele 11 obiective 
tematice ale Strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene 
structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor 
operaționale 2014-2020: 

1. Programul Operațional Capital Uman (POCU), 

2. Programul Operațional Competitivitate (POC) , 

3. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 

4. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), 

5. Programul Operațional Regional (POR), 

6. Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA), 

7. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD). 
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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

 

 

 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de 
investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în 
domeniul resurselor umane, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică 
şi socială dintre România şi Statele Membre ale Uniunii Europene. 

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de 
muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de 
stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine 
atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - 
competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă - contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 
2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice 
competitive și pentru stimularea activității economice în zonele mai puțin 
dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității unei forțe de muncă „gata de 
lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri.  

Creşterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor României, în 
special în rândul tinerilor, a fost, de asemenea, recunoscută ca prioritate în 
documentele strategice naţionale, cum ar fi Strategia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi Planul de Implementare a Garanției 
pentru Tineret 2014-2015.  

Alături de acestea, acțiunile destinate înființării de noi afaceri și 
întreprinderi sociale, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și în zone 
rurale, au rolul de a contribui la atenuarea sărăciei și a excluziunii sociale.  

Disponibilitatea competențelor și a expertizei, în corelare cu nevoile 
pieței muncii, este fundamentală pentru obținerea creșterii economice, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung. În acest context, se impune corelarea 
sistemului de educație cu nevoile pieței muncii pentru a furniza participanților 
cunoștințele și deprinderile de bază, elemente esenţiale participării la viaţa 
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socială, precum și competențele și abilitățile necesare obținerii unui loc de 
muncă. Îmbunătăţirea nivelului general de educaţie a populaţiei va asigura 
durabilitatea creşterii economice şi va contribui la îmbunătățirea coeziunii 
sociale.  

Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de 
la cele mai vârstele fragede, POCU încurajează continuarea învățării pe tot 
parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții active, la creșterea 
oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai 
bună calitate.  

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a 
intervențiilor care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate şi 
coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei și a excluziunii, 
îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate, dezvoltarea 
economiei sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării 
incluziunii sociale şi combaterii sărăciei, în conformitate cu prevederile 
strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele asumate în acest 
domeniu. În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane 
provenite din rândul grupurilor vulnerabile ca și resursa umană fără de care 
dezvoltarea României în următorii ani este imposibilă.  

 

 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a 
Garanției pentru Tineret 2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe 
tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de 
investiţii sunt: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or 
Training - nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau 
formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la 
Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, 
Sud-Est şi Sud Muntenia) 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal 
al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în 
regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) 
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Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe 
prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin 
intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor NEETs descrise la obiectivul 
specific din cadrul Axei Prioritare 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, 
acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru 
tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la 
nivelul UE. 

 

 

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii 
vizează: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile 
eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal 
al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la 
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
(București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

 creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare 

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate 
din FSE, intervențiile fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul 
Axei Prioritare 1 și vizează tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, 
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, 
dar care se confruntă cu probleme similare. 

 

 

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă 
îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale 
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angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE 
următoarele tipuri de acţiuni: 

Acțiuni care vizează angajații: 

 Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri 
de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, 
cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în 
concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi 
acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor 
vârstnici, 

 Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor 
aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI. 

Acțiuni care vizează angajatorii: 

 Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare 
la locul de muncă. 

 

 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective 
specifice: 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri 
integrate, 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate, 

 îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități 
dezavantajate (e-incluziune), 
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 reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. 
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale. 

 

 

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității 
(DLRC) 

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să 
contribuie la: 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând 
minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate 
în contextul mecanismului de DLRC, 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea 
obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a 
numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 
2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, 
educației și al sănătății. 

 

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.  

În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 

 Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în 
special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural. 
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În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 

 Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma 
și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, 

 Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei 
obligatorii. 

 

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 

 Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și 
adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie. 

 

În vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 

 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. 
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În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 

 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici 
manageriale noi, a utilizării TIC 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 socioeconomic, 

 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 (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). 
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Axa Prioritara 7 -  Asistenţa Tehnică 

În vederea asigurării unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a 
instituţiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 
2014-2020, axa de asistenţa tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de 
finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional 
Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul. 

În acest sens, axa de Asistenţa Tehnică a POCU va acţiona în 
complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa şi 
Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce priveşte aranjamentele 
procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru 
personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii 
comune de recrutare a personalului etc. 
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Programul Operațional Competitivitate (POC) 

 

 

 

Programul Operațional Competitivitate susține investiții menite să 
răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității 
economice, în special în ceea ce privește: sprijinul insuficient pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit 
servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de 
intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere 
și sustenabilitate. 

 

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și 
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program 
operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și 
de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare 
inteligentă si promovează noi oportunități de creștere, în special într‐un număr 
limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale 
României. 

 

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a 
inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 
2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult 
orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea 
parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea 
către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării 
românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light 
Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii 
Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de 
asemenea finanțate prin PO Competitivitate. 

 

Îmbunătățirea accesului, a utilizării și creșterea calității TIC se va realiza 
prin intervenții orizontale în sectorul privat și în procesele de guvernare, în 
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special prin promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate 
pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor (Life Events). Totodată, 
sunt promovate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii specifice TIC pentru 
educație, incluziune, sănătate și cultură, sunt încurajate investițiile în e‐comerț 
și dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC și este finanțată dezvoltarea 
infrastructurii dîn ceea ce privește Accesul și Rețelele de Generație Viitoare 
(NGA/NGN), ca fiind unul dintre obiectivele‐cheie de performanță pentru 
punerea în aplicare a Agendei Digitale. 

 

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul 
competitivității economice și dezvoltarii afacerilor 

Priorități de Investiții 

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, 
capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general. 

 Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD, 

 Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la 
nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil 
și asigurarea accesului cercetătorilor la  publicații științifice și baze 
dedate europene și internationale, 

 Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-
cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI 
internaționale, 

 Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din 
străinătate pentru consolidarea capacității CD. 

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a 
capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea 
centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea 
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acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc 
inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de 
dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă. 

 Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 
proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat 
cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de 
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, 

 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, 

 Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge 
Transfer Partnerships). 

 

 

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 

Priorități de Investiții 

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, 
precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru 
economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate. 

• Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a 
accesului la internet 

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii 
de TIC. 

• Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de 
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, 

• Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, 
în special a cadrului de derulare a comerțului electronic. 

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning. 

 Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor 
informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe 
evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud 
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computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data 
şi Big Data, 

 Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC 
și a rețelelor informatice, 

 Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură. 
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Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

 

 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost 
elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, 
concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii 
bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi 
promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de 
transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

POIM se adresează nevoilor de dezvoltare din patru sectoare: 
infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi 
adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.  

 

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a 
metroului 

Obiective specifice 

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră 
TEN-T centrală 

Acțiuni: 

 Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform 
standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri 
naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei 
(conform clasificaţiei tronsonului aferent); investiţiile prevăzute în 
cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului 
tronsonului finanţat; 

 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru 
perioada 2014-2020 şi post-2020. 
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Potențiali beneficiari: 

 Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european 
şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în 
dezvoltarea proiectelor de investiţii. 

 

 1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală 

Acțiuni: 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua 
TEN-T centrală, inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe 
rețelele construite, a componentei ERTMS aferente, şi dezvoltarea de 
terminale intermodale cu impact major asupra valorificării 
transportului feroviar pe reţeaua TEN-T central; 

 Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză; 

 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru 
perioada 2014-2020 şi post-2020. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat 
conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de 
investiţii; 

 Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; 

 Ministerul Transporturilor; 

 Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului. 

  

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe 
reţeaua TEN-T centrală 

Acțiuni: 

 Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe 
canalele navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate 
pe TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave 
multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre; 
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 Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua 
TEN-T centrală, inclusiv componente aferente transportului 
intermodal; 

 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru 
perioada 2014-2020 şi post-2020. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor 
maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu 
atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii. 

 Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari, 

 Ministerul Transporturilor. 

 

 1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov 

Acțiuni: 

 Investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi 
tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform conform Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare 
a transportului urban cu metroul; 

 Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză 
(material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de 
metrou existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă 
pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie; 

 Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de 
metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru 
asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață 
(racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de 
suprafață). 

Potențiali beneficiari: 

 METROREX. 
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Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient 

Obiective specifice 

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală 

Acțiuni: 

 Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T globale (conform 
standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres / drumuri 
naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de variante de 
ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea 
investiţiilor din Fond de Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul 
acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului 
tronsonului finanţat; 

 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile 
din POIM. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european 
şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în 
dezvoltarea proiectelor de investiţii. 

 

 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura 
rutieră a TEN-T 

Acțiuni: 

 Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de 
variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: 
autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro 
Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau 
creşterea accesibilităţii regionale; 

 Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile 
din POIM. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european 
şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în 
dezvoltarea proiectelor de investiţii. 
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2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor 

Acțiuni: 

 Investiţii în infrastructura aeroportuară 
(construcţie/extindere/modernnizare terminale, reabilitare-
modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de 
măsuri de protecţia mediului. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratorii infrastructurii aeroportuare. 

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi 
porturi 

Acțiuni: 

 Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea 
instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal, pentru 
atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanţe lungi la cel 
feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale; 

 Modernizarea/dezvoltare infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, 
terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii 
de condiţii optime pentru pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv 
achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente. 

Potențiali beneficiari: 

 Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile, 

 Autorităţile publice locale, 

 Operatori de terminale intermodale. 
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2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport 
şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 

Acțiuni: 

 Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii 
transporturilor pentru toate modurile de transport prin acțiuni 
specifice de tipul, dar nu exclusiv: 

 Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală 

 Implementarea unor măsuri specifice în localităţile liniare de-a 
lungul drumurilor europene şi naţionale (semnalizarea trecerilor de 
pietoni, benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, etc.) 

 Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile 
naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile de mers, 

 Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers 
pe toate drumurile naţionale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) 
prin implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. 
ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între diverse moduri de 
transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a 
intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței 
la nivelul acțiunilor de control a traficului, 

 Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite, 

 Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a traficului și 
de supraveghere automată, pe toate modurile de transport, 

 Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente 
de protecție în vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie 
împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale (pentru 
infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții integrate prin 
POIM din alte OS), 

 Achiziţionarea de echipamente de pe şenale - canal navigabil şi alte 
tipuri de echipamente cu rol în asigurarea siguranţei şi securităţii 
transporturilor indiferent de modul de transport, 

 Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate modurile de 
transport, inclsuiv proiectele fazate. 

 Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de 
transport (ex: instalarea de panouri de protecţie împotriva 
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zgomotului, covoarea astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, 
achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile de 
depoluare pe căile navigabile şi maritime); 

Potențiali beneficiari: 

 Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile 
(inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice), 

 Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul 
localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face 
legături interurbane, 

 Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau 
cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate. 

  

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională 

Acțiuni: 

 Investiţii în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, 
inclusiv în vamă, 

 Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi 
rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente; 

 Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal 
nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare; 

 Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de 
monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului; 

 Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere 
a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte; 

Potențiali beneficiari: 

 Ministerul Transporturilor, 

 ANAF, 

 Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei, 

 Poliţia rutieră / Poliția Transporturi/ Poliţia de frontieră. 
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2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar 

Acțiuni: 

 Susținerea pachetului de măsuri de reformă a sistemului feroviar, în 
acord cu propunerile formulate prin MPGT și studiile de 
fundamentare, 

 Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit prin 
sprijinirea procesului de reformă, 

 Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității 
serviciilor pe magistralele prioritare, cuprinzând:  

o (i) achiziția de material rulant modern, eficient (inclusiv 
pentru intervenții de deszăpezire) și cu capacități de 
interoperabilitate (ERTMS);  

o (ii) îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, 
mers cadențat); 

o (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe TEN-T central (corelat 
cu MPGT); 

o (iv) eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. 
înlocuirea schimbătoarelor, etc.); 

o alte măsuri care asigură îmbunătăţirea serviciilor, 

 Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar 
(electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării 
din MPGT, respectiv TENT-T central, 

 Reabilitare / modernizarea infrastructurii de transport feroviar, fiind 
prioritizate proiectele fazate, precum şi cele prioritizate conform 
MPGT, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale, 

 Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
2014-2020 şi post-2020. 

Potențiali beneficiari: 

 Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF), 
 Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes 

naţional, 
 Ministerul Transporturilor, 
 Alte categorii de beneficiari relevante.  
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Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor 

Obiective specifice 

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 
pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 

Acțiuni: 

 Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate 
de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor 
(prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de 
depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de 
instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de 
compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 
mecano-biologică ş.a. 

 Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul 
sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă 
a proiectelor individuale; 

 Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la 
nivelul municipiului Bucureşti; 

 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 și post 2020 (după caz). 

 
Potențiali beneficiari: 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ 
Primăria Municipiului Bucureşti 
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3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi 
a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

Acțiuni: 

 Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele 
tipuri de subacţiuni: 

 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde 
este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice 
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.; 

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului 
rezultat în 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 contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi 
distribuţie a apei; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate 
de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale. 

 Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special 
substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile. 

Potențiali beneficiari: 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali 
(OR) de Apă, 

 Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul 
proiectului va fi Primăria Municipiului București, 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile 
vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a 
apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin 
Ministerul Sănătăţii. 
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Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric 

Obiective specifice 

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate 

Acțiuni: 

 Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri 
de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) 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 necesare 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 (inclusiv cele situate în 
mediul marin), 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 
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trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei 
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; 

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de 
management. 

 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor 
furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor 
naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, 
inclusiv în mediul marin; 

 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.). 

Potențiali beneficiari: 

 MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP, 

 Institute de cercetare, 

 Universităţi, 

 ONG-uri, 

 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate, 

 Autorități ale administrației publice centrale/locale, 

 Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / 
locale. 
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4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel 
naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 

Acțiuni: 

 Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de echipamente de 
monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și 
achiziţia de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru 
care până în acest moment nu există 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. 

Potențiali beneficiari: 

 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

 

 
4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

Acțiuni: 

 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, 
inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului 
în vederea protejării sănătăţii umane. 

Potențiali beneficiari: 

 Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri 
subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în 
vederea implementării proiectului. 
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Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

Obiective specifice 

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 
climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră 

Acțiuni: 

 Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor: 

Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin 
preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea 
riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme (zone 
umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea 
unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi 
şi desecări ș.a) 

Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună 
practică pentru managementul barajelor; 

Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare 
coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, 
terenurile şi resursele); 

Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei 
vieţii şi a bunurilor materiale; 

Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a 
inundanţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de 
prevenire anticipată şi de management al bazinelor în timpul 
inundaţiilor. 

Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la 
inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin 
construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor 
fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate 
investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar 
şi regularizări de albii şi consolidări de maluri. 

Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform 
celor prevăzute în Strategia Naţională de management al riscului la 
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inundaţii pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management 
al riscului la inundaţii. 

 Acţiuni pentru prevenirea eroziunii costiere: 

Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 
asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând 
înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia 
nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, 
ziduri de sprijin; ş.a.  
Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri 
Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor 
identificate prin evaluarea naţională şi/sau prin planul de acţiune de 
adaptare la schimbări climatice; 

 
Potențiali beneficiari: 

 Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de 
Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI 

 Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel 
național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de 
Meteorologie) sau alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale 
(după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile) 

 Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea 
inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită 
specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza 
necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural. 

 

5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la 
dezastre a echipajelor de intervenție 

Acțiuni  

 Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă 
cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită 
reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz 
de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea 
eficienţei răspunsului şi protejarea mediului; 
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 Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a 
personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin 
dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în 
domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de 
muniţie; 

 Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT 
asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii 
în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 Constituirea şi dotarea unor centre regionale de intervenţie multi-risc 
în vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient la nivel regional şi 
completarea şi dotarea centrelor rapide de intervenţie. 

Potențiali beneficiari: 

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din 
subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni 
pentru gestionarea unor situații de urgență specifice (ex. ARSVOM 
pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare sau SPP 
pentru protecția demnitarilor), acestea depunând proiectele în 
parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind 
managementul situațiilor de urgență (ca lider sau junior). Pentru 
acțiuni ce vizează Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, 
beneficiarul unic este Serviciul de Telecomunicații Speciale, fără a fi 
necesar un parteneriat cu IGSU. 
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Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiective specifice 

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 
exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) 

Acțiuni 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 
electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz; 

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 
termice pe bază de energie 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. 

Potențiali beneficiari: 

 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. 

 

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali 

Acțiuni: 

 Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de 
energie la consumatorii industriali. 

Potențiali beneficiari: 

 Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an 
(definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru 
care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării 
rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care 
trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor 
pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. 
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6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

Acțiuni: 

 Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de 
consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la 
nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari). 

Potențiali beneficiari: 

 Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie 
electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării 
inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE 
nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare 
inteligentă a energiei electrice). 

 

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin 
cogenerare de înaltă eficienţă 

Acțiuni: 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul 
întreprinderilori, 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese 
industriale la nivelul întreprinderilor. 

Potențiali beneficiari: 

 Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui 
parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie 
al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), 
înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile 
cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să 
valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese 
industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică 
pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an. 
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Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele selectate 

Obiective specifice 

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele 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; extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă 
doar în contextul în care reţeauau existentă a fost reabilitată, iar 
extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea 
sistemului; 

 Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei 
funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic; 

 Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi 
automatizare a SACET). 

Potențiali beneficiari: 

 Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile 
administrative teritoriale). 

 

7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei 
termice în Municipiul Bucureşti 

Acțiuni: 

 Optimizarea / reabilitarea / extinderea 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 al agentului termic, 
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 Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate 
(sau similar), 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). 

Potențiali beneficiari: 

 Municipiul Bucureşti 

 

 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 
electrice şi gazelor naturale 

Obiective specifice 

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea 
energiei produse din resurse regenerabile 

Acțiuni: 

 Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii 
electrice aeriene şi staţii) 

Potențiali beneficiari: 

 Transelectrica 

 

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine 

Acțiuni: 

 Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze 
Naturale (construcţia unor noi conducte), şi îmbunătăţirea și a 
parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de 
transport ale statelor vecine 

Potențiali beneficiari: 

 Transgaz  
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Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 

 

 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) este proiectat 
să asigure sprijinul de asistenţă de tip orizontal ce răspunde necesităţilor 
comune tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control al 
FESI în România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor cu 
finanţare FESI. POAT este proiectat să  desfăşoare  şi activităţi care au ca scop 
informarea şi conştientizarea diferitelor categorii de public interesat în 
înţelegerea în ansamblu a intervenţiilor din instrumentele structurale  şi pentru 
dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului de implementare a FESI în 
România.  

POAT 2014‐2020 este proiectat  ţinând cont de noua arhitectură  a 
sistemului de coordonare, gestionare  şi control al FESI, respectiv cu patru 
autorităţi de management în cadrul MFE (POIM, POC, POAT și PO Capital 
Uman) și își propune să  sprijine cu asistenţă tehnică aspectele orizontale 
pentru toate PO finanțate din FESI, iar pentru cele trei programe finanțate din 
FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC  și POAT), să  acorde 
asistenţă  tehnică  pentru aspecte specifice implementării acestora. Celelalte 
programe operaționale (POR cu finanţare FEDR, POCA  şi PO Capital Uman 
finanţate din FSE, Programul Național de Dezvoltare Rurală  cu finanţare 
FEADR  şi Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime finanţare FEPAM) 
vor continua să  aibă  axe proprii de asistenţă tehnică  prin care se va oferi 
sprijinul necesar pentru pregătirea de proiecte, monitorizarea, evaluarea  şi 
controlul, precum  şi pentru activităţi de informare şi publicitate 
corespunzătoare în conformitate cu specificitatea fiecărui program.   Dat fiind 
existenţa axelor proprii de asistență  tehnică, celelalte programe operaționale 
menționate mai sus pot primi sprijin în cadrul POAT în vederea implementării 
acţiunilor care vizează o abordare integrată cu finanțare din două sau mai 
multe programe operaţionale.    

Totodată, POAT va sprijini structura de coordonare a Acordului de 
Parteneriat 2014‐ 2020 și a perioadei de programare post 2020 în exercitarea 
atribuţiilor ce derivă din această calitate. Integrarea sectorială  şi teritorială 
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este o altă  nouă  provocare de natură  a crea premise suplimentare pentru 
asigurarea unei coordonări şi complementarităţi sporite în planul alocărilor 
FESI. Pe de altă  parte, această  nouă  abordare ridică  în faţa beneficiarilor 
potenţiali probeme ce  ţin de promovarea  şi instrumentarea culturii 
parteneriale în pregătirea şi implementarea proiectelor comune integrate 
sectorial şi în profil teritorial.    

Investiția teritorială integrată este un instrument nou introdus în 
perioada 2014‐2020 care promovează utilizarea integrată a fondurilor și poate 
duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice. 
România va folosi instrumentul ITI în Rezervația Biosferei Delta Dunării, iar 
POAT prevede sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor planurilor 
integrate de dezvoltare ale Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI).    

 

Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și 
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 
aceste fonduri 

 

Obiectivul specific 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate 
din FESI de a pregăti şi implementa proiecte mature 

În cadrul acestui obiectiv specific este prevăzut spriijin orizontal pentru 
beneficiarii FESI și assitență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC și 
sunt avute în vedere următoarele grupe de acțiuni: 

 1.1.1 Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii 
FESI si instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, atât în 
faza de identificare și elaborare a proiectelor, cât și în faza de 
implementare a 4 acestora, care se va realiza pe bază de analize 
pentru identificarea nevoilor de formare. 

 1.1.2 Sprijin pentru dezvoltarea şi punerea în practică de asistenţă 
orizontală pentru beneficiarii FESI prin realizarea de activități care 
conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte cum ar 
fi: elaborarea și îmbunătățirea ghidurilor de bune practici; help desk și 
asistență pentru implementarea proiectelor etc. Totodată, în cadrul 
acestei acțiuni se va acorda asistenţă specifică pentru beneficiarii 
POAT, POIM și POC, în principal pentru help desk și asistență pentru 
identificare, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și sprijin 
pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte, prioritate având 
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beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM care vizează 
infrastructura de mediu, protecţia mediului și managementul 
riscurilor. Se va acorda de asemenea sprijin pentru coordonarea 
implementării strategiilor Investitițiilor Teritoriale Integrate și 
planurilor integrate de dezvoltare ale polilor de creștere. 

 

Obiectivul specific 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului 
Politicii de Coeziune a UE 

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi avute în vedere următoarele acțiuni: 

 1.2.1. Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare 
şi publicitate cu privire la FESI şi la POAT, POIM şi POC. Totodată, sunt 
finanțate acţiunile de informare şi promovare pentru lansarea 
perioadei de programare post 2020 atât pentru Acordul de 
Parteneriat, cât și pentru viitoarele programele operaționale aferente 
domeniilor vizate de POIM și POC. Totodată se va acorda sprijin 
Centrului de Informare privind FESI și rețelei teritoriale formată din 41 
de puncte de informare (câte unul la nivelul fiecărui județ). Rețeaua de 
informare va fi utilizată pentru operaţionalizarea mecanismului 
“ghişeu unic” pentru IMM‐uri care va oferi informații comprehensive 
și accesibile privind posibilitățile de finanțare din FESI și alte fonduri, 
precum și consiliere întreprinzătorilor, 

 1.2.2. Dezvoltarea culturii parteneriale pentru coordonarea şi 
gestionarea FESI, consolidarea capacității instituţionale a partenerilor 
implicați în acest proces. Sprijinul va viza organizarea și funcționarea 
mecanismului de coordonare instituțională pentru Acordul de 
Partneriat (Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului 
de Partneriat, Subcomitetele de coordonare tematice și Grupurile de 
lucru funcționale), precum și pentru alte comitete, grupuri de lucru, 
rețele care vor fi înființate pentru tematici cu impact asupra FESI sau 
coordonării instrumentelor de finanțare europene și naționale. 
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Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI 

 

Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi 
procedural pentru coordonarea și implementarea FESI 

Prin POAT 2014‐2020 se va asigura cadrul și instrumentele adecvate pentru 
implementarea și monitorizare eficientă FESI, astfel încât sistemul să poată 
funcționa eficient și să poată identifica la timp și soluționa deficiențele care pot 
bloca implementarea programelor și proiectelor finanțate din FESI. 

Acest obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarele acțiuni: 

 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru 
coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și 
POC, atât prin asigurarea sprijinului logistic, cât și prin asistenţă pentru 
elaborarea de analize, studii, strategii, documente metodologice, 
sondaje legate de procesul de programare, implementare, 
monitorizare și control la nivel orizontal. În acest proces, o atenţie 
sporită se va acorda temelor orizontale cu impact asupra FESI, precum 
achizițiile publice, conflictul de interese, incompatibilitățile, nereguli, 
fraudă etc. Asistenţa se va concretiza şi în sprijin pentru realizarea de 
schimburi de experiență și acțiuni de diseminare de bune practici atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel european, care să permită identificarea 
celor mai bune soluții și abordări comune pentru probleme orizontale 
în directă relație cu implementarea FESI, precum și sprijin 
comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervențiile finanțate 
din perioada de programare post‐2020, precum și în procesul de 
închidere a perioadei de programare 2007‐2013, pentru a permite o 
tranziție facilă între perioade. La nivel specific POAT, POIM și POC, se 
asigură sprijinirea pregătirii, selecţiei, auditului şi monitorizării 
activităţilor realizate pentru implementarea acestor programe, 
precum şi pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul, monitorizarea și 
verificarea proiectelor finanțate de aceste programe. 

 2.1.2. Realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al 
Acordului de Parteneriat și a evaluărilor prevăzute în planurile de 
evaluare de la nivelul POAT, POIM și POC, formarea profesională a 
întregului personal implicat în evaluarea FESI, dezvoltarea unei reţele 
de comunicare şi informare privind evaluarea care poate acoperi atât 
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cererea, cât și oferta de evaluare, interconectarea la rețelele similare 
europene și internaționale, promovarea corespunzătoare a 
conceptului de evaluare și a rezultatelor evaluărilor şi realizarea 
schimburilor de experiență în domeniul evaluării. 

 

Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic 
funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi 

Având în vedere necesitatea asigurării unui management financiar credibil al 
programelor operaţionale, POAT 2014‐2020 va sprijini funcţionarea sistemului 
de management şi control prin dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar 
SMIS 2014+ pentru PO finanțate din FSC (cu excepția POCTE). Acest sistem 
informatic va avea aplicații conexe, precum MySMIS 2014 (e‐Cohesion), care va 
oferi utilizatorilor servicii online cu privire la completarea electronică a cererii 
de finanţare, cererii de rambursare şi a raportului de progres, asigurând în 
acest fel colectarea datelor de la solicitanţii finanţării nerambursabile, dar şi 
schimbul electronic de informaţii între aceştia şi instituţiile implicate în 
gestionarea FESI. 

Acest obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarei acțiuni: 

 2.2.1. Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa SMIS 2014+, MYSMIS 
2014 şi a altor aplicaţii conexe acestora, precum şi a reţelei digitale şi 
sprijinirea unităţii centrale SMIS 2014+, a reţelei de coordonatori şi 
instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice. Complementar, se 
va  asigura conectarea tuturor actorilor instituționali, implicați în 
coordonarea, gestionare și controlul FSC, în cadrul rețelei private a 
SMIS 2014+. Totodată, se urmăreşte asigurarea funcţiei de help‐desk 
pentru utilizatorii SMIS 2014+, MySMIS 2014 şi ai noilor aplicații 
informatice care vor fi dezvoltate. 
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Axa Prioritară 3 - Creșterea eficienței şi eficacităţii resurselor umane 
implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România 

  

Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a 
managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și 
motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de 
coordonare, gestionare și control al FESI. 

Resursa umană din cadrul sistemului de coordonare, management și control al 
FESI este un factor esențial în implementarea atât a proiectelor, cât și a 
programelor, în scopul de a asigura atingerea obiectivelor acestora. Așa cum se 
menționează în Acordul de Partneriat, se are în vedere aplicarea unei politici 
orizontale de resurse umane pentru personalul din sistemul instituțional de 
coordonare, gestionare și control al FESI, inclusiv pentru programelor 
operaționale din cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană. Acest 
obiectiv specific se va realiza prin intermediul următoarele acțiuni: 

 3.1.1. Sprijin pentru implementarea unei politici orizontale de resurse 
umane activitățile urmând să se focalizeze pe realizarea de analize, 
strategii și evaluări care să fundamenteze activitatea de management a 
resurselor umane şi să conducă la dezvoltarea de concepte, 
instrumente și mecanisme de natură să sprijine activitatea de 
management a resurselor umane la nivelul sistemului de coordonare, 
gestionare și control al FESI. Se au în vedere măsuri diferențiate pe 
nivele de management, în conformitate cu gradul de responsabilitate și 
nivelul de decizie, complexitatea sarcinilor, numărul de angajați din 
subordine etc. Totodată, se va sprijini identificarea nevoilor de formare 
și a competențelor necesare funcționării eficiente a sistemului, urmând 
a se realiza analize ale nevoilor de formare pentru personalul din 
cadrul sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI și 
asigurarea instruirii conform planului de instruire adecvat nevoilor la 
nivelul fiecărei structuri. 

 3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea 
personalului din sistemul de coordonare și control al FESI (MFE și DLAF, 
inclusiv structurile suport ale acestora, precum și ACP, AA, structurile 
dedicate FESI din cadrul ANRMAP și UCVAP/CVAP și alte structuri 
implicate în sistemul de coordonare și control al FESI, dacă va fi cazul) 
și din sistemul de management al POAT, POIM și POC.  
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Programul Operațional Regional (POR) 

 

 

 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le 
răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a 
regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-
2020), care a dus la identificarea principalelor probleme: 

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor 
cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, 

 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ 
asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe 
ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică 
națională, sunt: 

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin 
densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile, 

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile 
noi dispar de pe piață în primul an de viață. 

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial 
de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice 
și clădiri rezidențiale, 

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane, 

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate 
corespunzător în orașele din România, 

 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab 
valorificate, 

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – 
alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate, 

 Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone 
ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii 
extrem de reduse, 

mailto:eurodemos@yahoo.com


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu: 20 Pacurari street, Iasi - România;  

E-mail: eurodemos@yahoo.com 

 

51 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene – fonduri 

 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, 
de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică 
incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman, 

 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează 
implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a 
comunităților locale, 

 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a 
Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a 
POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR. 

  

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea 
competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale 
comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 
infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât 
acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice 
potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

 

 

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Tipuri de activități: 

 crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi 
transfer tehnologic, inclusiv dotare. 

Potențiali beneficiari: 

 Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o 
infrastructură cu rol de transfer tehnologic. 
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Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Tipuri de activități: 

 construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii 
IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), 
utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ 
extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv 
dezvoltarea serviciilor aferente. 

Potențiali beneficiari: 

 IMM uri. 

 

 

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 

 
Tipuri de activități: 

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare 
a acestora, 

 eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de 
consolidare a acestora, 

 investiții în iluminatul public, 

 măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ 
achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.). 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice centrale și locale. 
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Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă 

Tipuri de activități: 

 măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ 
achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.), 

 revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor abandonate, etc.), 

 acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru 
activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării 
publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, 
scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică, 

 infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli 
profesionale și tehnice). 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale mediul urban. 

 

 

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 

 
Tipuri de activități: 

 restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale, 

 autorități publice centrale, 

 ONG uri, 

 unități de cult, 

 parteneriate. 
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Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională și locală 

 
Tipuri de activități: 

 reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura 
conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T, 

 construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut 
de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respective. 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale (CJ). 

 

 

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 
a turismului 

Tipuri de activități: 

 valorificarea economică a potențialului turistic balnear, 

 valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local, 

 infrastructură turistică publică de agreement. 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale, 

 parteneriate. 

 

 

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Tipuri de activități: 

 construcţia de spitale regionale, 

 reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor 
judeţene de urgenţă, 
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 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de 
servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe), 

 construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare 
de intervenţie integrată, 

 reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale 
fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip 
familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc. 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale, 

 furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform 
legii, 

 parteneriate.  

 

 

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban 

Tipuri de activități 

Acțiuni integrate prin: 

 Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale, 

 Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale, 

 Stimularea ocupării - activităţi de economie socială, 

 Activităţi de dezvoltare comunitară integrată - activităţi de informare, 
consiliere. 

Potențiali beneficiari: 

Parteneriate (grup de acțiune locală) între: 

 Unităţi administrativ‐teritoriale (APL), 

 Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi 
conform legii, 

 ONG‐uri. 
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Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Tipuri de activități: 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei 
pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII), 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
școlilor profesionale, liceelor tehnologice, 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale universitare. 

Potențiali beneficiari: 

 unităţi administrativ‐teritoriale (APL) 

 instituţii de învăţământ superior de stat. 

 

 

Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din 
România 

Tipuri de activități 

Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze: 

 Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in 
zonele rurale ale României; 

 Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 

 Management, Strategie și Tactici. 

Potențiali beneficiari: 

 ANCPI. 
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Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică 

Tipuri de activități 

 sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare 
pentru implementarea diferitelor etape ale POR; 

 activităţi de publicitate şi informare specifice POR. 

Potențiali beneficiari: 

 autoritatea de management POR, 

 organisme intermediare POR. 
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Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 

 

 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) promovează 
crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea 
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și 
reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are 
nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management 
eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-
administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de 
funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere 
decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării 
unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o 
condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale 
către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

 

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale 
României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri 
de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative 
autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior 
acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice 
locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale 
beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar. 
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Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate 
către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 

Exemple de acțiuni: 

 Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central, 

 Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management, 

 Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor, 

 Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației 
pentru cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii 
administrative ce afectează mediul de afaceri și simplificarea 
procedurilor administrative pentru cetățeni, 

 Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali, 

 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din 
autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici). 

 

Obiectivul Specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente 
unitare și moderne de management al resurselor umane 

Exemple de acțiuni: 

 Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane, 

 Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru 
creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice. 
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Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 
instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din 
sistemului judiciar 

Exemple de acțiuni: 

 Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să 
fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției, 

 Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar 
pentru creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru 
continuarea punerii în aplicare a noilor coduri. 

 

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului 
de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de 
achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu 

Exemple de acțiuni: 

 Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în 
domeniul achizițiilor publice, 

 Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și 
managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea 
executării corecte a contractelor, 

 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din 
autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici). 
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Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui 
management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, 
creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor 
publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de 
sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite 
la nivelul acestuia. 

 

Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP 

Exemple de acțiuni: 

 Planificare strategică și financiară, 

 Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la 
nivel local, 

 Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a 
partenerilor sociali, 

 Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile 
publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic). 

 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice 

Exemple de acțiuni: 

 Măsuri de creștere a transparenței în administrația public, 

 Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern), 

 Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția, 

 Educație anticorupție. 
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Obiectivul Specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 
nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității 
serviciilor furnizate la nivelul acestuia 

Exemple de acțiuni: 

 Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar 
raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare; 

 Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, 
manuale, instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații 
mobile etc.) etc.; 

 Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare 
pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului 
judiciar și a practicienilor dreptului; 

 Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a 
asistenţei juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei; 

 Organizarea de campanii de informare, educație juridică și 
conștientizare; 

 Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență 
juridică adecvate nevoilor cetățeanului; 

 Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a 
litigiilor prin derularea de campanii de informare a justițiabililor și 
magistraților, acțiuni de formare a practicienilor; 

 Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești; 

 Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit 
de transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul 
judiciar. 
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Axa prioritară 3 - Asistență tehnică 

Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini 
punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care 
sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile 
pentru implementarea eficientă și cu succes a POCA. Asistența tehnică va avea 
ca scop, de asemenea, să sprijine continuu procesele de management, 
pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul 
financiar, publicitatea, controlul și protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
Europene și cele naționale, urmărind atingerea obiectivelor programului 
operațional. 

Exemple de acțiuni: 

 Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru 
implementarea diferitelor etape ale POCA; 

 Activităţi de publicitate și informare specifice POCA. 
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Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD) 

 

 

 

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate 
persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență 
materială celor mai sărace categorii ale populației. 

România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin 
intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 
2014-2020 (POAD). 

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea 
sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete 
alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri 
pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de 
igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD 
este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în 
sărăcie extremă. 

 

Pentru implementarea POAD se vor selecta următoarele tipuri de operaţiuni: 

Pentru P1. precaritatea alimentară (lipsa alimentelor de bază) 

A. Pentru pachetele de alimente: 

(a) achiziţia de alimente de bază, 

(b) distribuirea de pachete către destinatarii finali, 

(c) măsuri auxiliare. 

B. Pentru mâncare preparată: 

(a) costul mâncării, 

(b) distribuirea mâncării către destinatarii finali, 

(c) măsuri auxiliare. 
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Pentru P2. precaritate materială de bază  

C. P2.1. Lipsa materialelor școlare pentru copii: 

(a) achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane, 

(b) distribuirea de rechizite şcolare şi ghiozdane. 

D. P2.2 Lipsa trusourilor pentru nou-născuți 

(a) achiziţia de trusouri, 

(b) distribuirea de trusouri, 

(c) măsuri auxiliare. 

E. P2.3. Lipsa articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de dormit 
etc. 

(a) achiziţia articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de dormit 
etc, 
(b) distribuirea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de 
dormit etc, 

(c) măsuri auxiliare. 

F. P2.4 Lipsa produselor de igiena 

(a) achiziţia produselor de igienă, 

(b) distribuirea produselor de igienă, 

(c) măsuri auxiliare. 

 

G. Activităţi în domeniul asistenţei tehnice 
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