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Cuvânt inainteI. 

Comunitate europeană într-o regiune europeană

Uniunea Democrată Maghiară din România a realizat, în 2011, cea mai importantă consultare publică în 
cadrul comunității maghiare. Consultarea ardeleană a cuprins 80.000 de familii maghiare, astfel peste 
250.000 de persoane și-au exprimat opiniile despre mersul societății și despre așteptările pe care le 
au față de reprezentanții comunității. Rezultatele consultării ne-au arătat clar că sub presiunea crizei 
economice, maghiarii din Transilvania sunt preocupați în mod special de crearea de locuri de muncă, de 
salarii și pensii, ei având griji legate de viața de zi cu zi. Maghiarii din Transilvania își doresc, în primul rând, 
un trai decent, securitate economică și socială, pe următoarele locuri situându-se chestiunile legate de 
identitatea națională. Astfel, obiectivul UDMR a devenit foarte clar. Trebuie elaborate proiecte care pot 
da răspuns la problemele care îi frământă pe maghiarii din Transilvania 

Înaintea alegerilor locale s-au realizat proiecte de dezvoltare locală, în foarte multe locuri existând chiar o 
concurență între acestea. Răspunsul dat de alegători cu ocazia scrutinului de la locale a fost fără echivoc. 
Au câștigat candidații care au fost capabili să prezinte proiecte viabile pentru comunitatea locală și care 
au putut proba, inclusiv prin activitatea avută, că sunt în stare să conducă localitatea sau județul conform 
așteptărilor alegătorilor. Succesul copleșitor al candidaților UDMR arată că la nivel local au fost create 
strategii și idei viabile care vor fi puse în practică în cursul următorilor ani.

Potrivit rezultatelor Consultării ardelene, este nevoie de realizarea unui plan de dezvoltare pentru în-
treaga regiune, în conformitate cu prioritățile cuprinse în Strategia Europa 2020. De aceea, am inițiat în 
cadrul Consiliului Economic al UDMR, în ianuarie 2012, realizarea unui plan de dezvoltare sustenabilă a 
Transilvaniei. Ne dorim o comunitate transilvană de succes, care, din punct de vedere economic, să fie 
caracterizată de o rată înaltă de ocupare a forței de muncă, de creșterea productivității și de o coeziu-
ne socială puternică. Proiectul nostru transpune dezvoltarea Transilvaniei într-un cadru european, cu 
obiectivul clar de a crea o regiune europeană puternică. Proiectul nostru dorește să fie un ghid care, 
bazându-se pe prioritățile europene de dezvoltare economico-socială, va sta la baza unei viziuni regi-
onale pe termen lung. Caracteristicile europenismului transilvan constau în unitatea în diversitate, în 
valorificarea specificităților locale.

Fragmentarea societății și instabilitatea economică sunt deopotrivă fenomene îngrijorătoare. Criza eco-
nomică, dar și procesul de tranziție, care parcă nu se mai termină, i-a lipsit pe ardeleni de bunul cel mai 
de preț: încrederea în viitor. Este nevoie de o schimbare a mentalităților, care se poate realiza inclusiv 
printr-o strategie cu obiective realizabile. Pe baza planului de dezvoltare, autoritățile locale vor putea 
identifica proiectele ce se pot realiza cu ajutorul fondurilor europene, oamenii de afaceri și organizațiile 
nonguvernamentale vor putea să-și facă o imagine despre sectoarele unde se vor putea depune proiecte. 
Faptul că foarte multe proiecte implică asocierea mai multor parteneri va însemna nevoia de coagulare în 
crearea de parteneriate între localități și alte tipuri de entități. De exemplu, diversele forme de asociații 
agricole și grupuri de producători vor avea mai multe șanse de a câștiga proiecte dacă se prezintă în co-
mun pentru anumite fonduri provenite din cadrul Politicii Agricole Comune. De aceea, noi ne propunem și 
schimbarea mentalităților în acest sens.

Planul de dezvoltare Transilvania 2020 elaborat de UDMR reprezintă o bază de pornire pentru dialog. În 
același timp, este oferta noastră pentru întreaga Transilvanie, obiectivele cuprinse în acesta se pot rea-
liza doar dacă toți actorii transilvăneni se vor implica: comunitățile locale, administrația publică, forțele 
politice și societatea civilă. Doar prin cooperarea dintre toți partenerii sociali, Transilvania va înianta pe 
calea convergenței cu Uniunea Europeană.
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În contextul crizei economice globale, primii șase ani de la aderarea României la UE nu au adus dezvolta-
rea pe care o așteptam cu toții. În loc de integrare, prăpastia economică existentă ce desparte țara noastră 
de nucleul dur al UE pare să se adâncească. Considerăm că Planul de dezvoltare Transilvania 2020 oferă 
cadrul și șansa necesară ca în anii următori să pășim în mod real pe drumul convergenței, iar viitorul ne va 
aduce mult râvnita prosperitate economică. Succesul viziunii noastre de viitor depinde de angajamentul, 
determinarea și efortul nostru comun.

Kelemen Hunor
președinte UDMR
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IntroducereII. 

Modernizarea Transilvaniei bazată pe fondurile UE 

Instituțiile Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul European, au fost nevoite, în 2012, să răspundă unei 
întregi serii de provocări. Criza economică globală, criza datoriilor suverane, viitorul zonei euro sunt pro-
blemele care s-au aflat în mijlocul preocupărilor opiniei publice europene, dar și la nivel național. Din per-
spectiva noastră, cele mai importante dezbateri care au loc, în acest an, în cadrul instituțiilor UE sunt cele 
de pe marginea Politicii de Coeziune și Dezvoltare Regională, a Politicii Agricole Comune și a planificării 
cadrului financiar multianual (MFF) 2014-2020. Planul de dezvoltare Transilvania 2020 cuprinde răspun-
surile și prioritățile transilvănenilor la aceste provocări europene, aș putea spune chiar contribuția Tran-
silvaniei la dezbaterea europeană. Rezultatul acestor dezbateri este vital pentru țara și regiunea noastră. 
Se vor decide prioritățile de dezvoltare și fondurile pe care le vom avea la îndemână pentru dezvoltarea 
comunităților noastre în perioada 2014-2020.

După șase ani de la aderarea la UE, cea mai negativă experiență a României este gradul scăzut de absorbție 
a fondurilor europene. Utilizarea ineficientă a resurselor a dus la ratarea unei serii întregi de oportunități 
pentru țara noastră. Fondurile europene nerambursabile reprezintă un instrument menit să ne ajute să ne 
apropiem de media economică europeană. Această performanță slabă împinge România tot mai departe 
de nucleul puternic al UE. Pentru a evita repetarea situației actuale, Consiliul Economic al UDMR a decis 
realizarea unui plan de dezvoltare economică bazat pe o largă consultare și care reprezintă răspunsul 
nostru actualei performanțe negative înregistrate în privința utilizării finanțărilor europene. 

Răspunsul cel mai complex dat de UE crizei economice este Strategia Europa 2020. Noul MFF va fi în-
tocmit ținând seama de prioritățile UE incluse în strategia amintită. Bineînțeles, prioritățile introduse în 
Planul de dezvoltare Transilvania în 2020 se bazează pe Strategia Europa 2020, de aceea acesta se va 
integra perfect în noul cadru financiar multianual al UE. Succesul Transilvaniei ca regiune europeană este 
garantat doar de coordonarea priorităților sale cu cele ale UE, fiind esențială încorporarea pe mai departe 
a Planului de dezvoltare Transilvania 2020 în Strategia Națională de Dezvoltare a României. Conform 
calculelor noastre, nevoile de dezvoltare a Transilvaniei se pot finanța în proporție de 30% din fondurile 
europene. De aceea, este esențială îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene în Transil-
vania.

Planul de dezvoltare Transilvania 2020 este construit pe filosofia așa-numitei glocalizări. Ne putem lupta 
cu efectele globalizării, dar nu vom avea sorți de izbândă, strategia câștigătoare este aceea de a călări 
valul globalizării având ca scop promovarea propriilor noastre interese locale.

Într-o Europă a regiunilor, strategia transilvană nu include izolarea și defensiva. Transilvania va câștiga 
prin acțiune, prin deschidere, prin capabilitatea de a absorbi idei și soluții europene. Transilvania trebuie 
să-și așeze propriile valori în rândul celor europene. 

Iuliu Winkler 
Consiliul Economic al UDMR
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Sumar executivIII. 

În vederea redresării în urma recesiunii economice, avem nevoie de o creştere inteligentă, durabilă şi favora-
bilă incluziunii.

Este necesar să avem strategii integrate, focalizate pe arii adecvate pentru a realiza zone inteligente, dura-
bile și inclusive.

Cheia rămânerii în competiție este identificarea caracteristicilor şi atuurilor unice ale fiecărei regiuni, eviden-
ţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni, precum şi cooptarea părţilor interesate şi a resurselor de la 
nivel regional în jurul unei viziuni axate pe criteriul excelenţei asupra viitorului acestora.

Actorii zonali și regionali se vor ralia în jurul unei viziuni axate pe criteriul excelenţei.

Răspunsurile la provocările (economice, sociale, de mediu) cărora trebuie să le facem față pot fi date doar 
printr-o abordare integrată, bine definită geografic.

Transilvania 2020 în urma consultărilor publice a ajuns în faza prezentării unei propuneri de Program 
operațional.

Această propunere este viziunea noastră asupra vieții transilvănene din perioada 2014 – 2020.

Oportunitățile pe care politicilie de dezvoltare ale UE ni le oferă pot fi valorificate doar prin parteneriat. Pre-
zentul document nu este deci o ofertă adresată doar unui segment al electoratului transilvănean, dimpotrivă 
este o propunere care poate fi realizată doar prin parteneriat în folosul tuturor locuitorilor acestor meleaguri.

Scopul prezentului material nu este prezentarea datelor statistice și a analizei minuțioase a situației exis-
tente, prezentarea legăturilor de cauzalitate ale problemelor și a obiectivelor, nici prezentarea rezultatelor 
analizelor de risc. Acești pași au fost executați, rezultatele au fost făcute publice, inclusiv cele ale analizei de 
risc cu metoda Monte-Carlo. Matricea cadru logic prezintă esența ipotezelor, riscurilor inventariate.

În fapt, prezenta propunere reprezintă viziunea noastră pentru Cadrul Strategic Comun (CSC) pentru Transil-
vania, care conține inclusiv alocări financiare prezumtive, dar pe care noi le considerăm realiste.

Urmează apoi detalierea CSC. Obiectivele tematice/misunea prezintă, de fapt, obiectivele strategice secto-
riale. Măsurile indicative prefigurează scopurile apelurilor probabile, inclusiv cu detalii asupra potențialilor 
beneficiari, acolo unde documentele publice de lucru ale UE ne-au furnizat informații în acest sens.

În subcapitolele de planificare sunt prezentate structurile logice ale CSC, cu ponderi propuse și alocări pre-
zumtive. Se poate observa că, aplicând pricipiul concentrației tematice, au fost planificate ponderi semnifi-
cative pentru măsuri pe care atât analiza, cât și rezultatele consultărilor publice le-au desemnat ca foarte 
importante. Au fost omise, în schimb, măsuri care cad exclusiv în sarcina autorităților centrale.

În subcapitolele de alocări sunt prezentate în formă tabelară alocările prezumtive.

Intensitatea sprijinului ca și benefciarii posibili vin în continuarea practicii actualului cadru financiar.

Multitudinea măsurilor posibile nu trebuie să fie motiv de îngrijorare pentru potențialii beneficiari. Din planu-
rile de alocări se poate vedea că 13 măsuri probabile are alocat circa 57% din totalul de fonduri. Aceste 13 
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măsuri au fost identificate printr-un dublu procedeu: unul cel al consultărilor publice, celălalt pe cale analizei 
problemelor. Într-o măsură covârșitoare rezultatele consultărilor coincid cu cele ale analizei.

Astfel sperăm ca prezentul instrumentar să fie util în soluționarea celor mai stringente probleme cu care 
locuitorii Transilvaniei se confruntă.

Dezvoltare rurală

35,00% Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

28,00% Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

15,00% Investiții în active fizice

78,00%

Politica de coeziune – Fondul de coeziune

18,00% promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi mici și 
mijlocii

18,00% satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini 
cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii

14,00% sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice

10,00% protejarea și refacerea biodiversității, inclusiv prin infrastructuri ecologice
60,00%

Politica de coeziune – Convergență regională – Fondul european de dezvolatre regională

18,75% investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, re-
gional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea 
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

15,00% dezvoltarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru a favoriza inter na ționa-
li zarea

10,00% promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor 
noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi

43,75%

Politica de coeziune – Convergență regională – Fondul social european

26,00% reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și promovarea accesului egal la învățământ preșcolar, 
primar și secundar de bună calitate

12,50% creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medica-
lă și servicii sociale de interes general

10,00% creșterea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții, actualizarea competențelor și a aptitu-
dinilor forței de muncă și sporirea importanței pe piața muncii a educației și a sistemelor de 
formare

48,50%

În același timp există „alte” 55 de măsuri probabile care se vor adresa actorilor cu mobilitate, competiti-
vitate peste media națională.
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Experiența de până acum a demonstrat că CE acționează consecvent, predictibil. Putem, deci, presupune 
că informațiile publice conținute în documentele de lucru și propunerile de regulamente vor fi valabile pe 
perioada 2014–2020.

Nutrim speranța ca prezentul material să fie un ghid util pe toată perioada cadrului financiar 2014–2020.

István Csutak 
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Obiective specifice prioritareIV.1. 

Dezvoltare ruralăIV.1.a 
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Politica de coeziune – Fondul de coeziuneIV.1.b 
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Politica de coeziune – Convergență regională – IV.1.c 
Fondul European de Dezvoltare Regională
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Politica de coeziune – Convergență regională – IV.1.d 
Fondul Social European
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Politica agrară comună - PACV. 

Obiective tematiceV.1. 

– producția alimentară fiabilă
– gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice
– dezvoltarea teritorială echilibrată

Fondul European de Dezvoltare Rurală – V.2. 
FEDER – Măsuri orientative

Transfer de cunoștințe și acțiuni de informareV.2.a 

Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare, ateliere 
de lucru și îndrumare profesională. De asemenea, sprijinul poate fi acordat pentru schimburi de exploatații 
pe termen scurt și pentru vizite în exploatații.

Sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, al gestiona-
rilor de terenuri și al altor actori economici care sunt IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale. 
Beneficiarii sprijinului sunt furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe 
și acțiuni informative.

Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii informative trebuie să dispună de 
capacitățile corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini cu 
succes această sarcină. Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și 
de desfășurarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii informative. În cazul proiectelor demonstrati-
ve, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile relevante de investiții. Costurile aferente deplasărilor, 
cazării și diurnei participanților, precum și costurile înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile.

Investiții în active fiziceV.2.b 

Vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea și adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei și gestionarea apelor. 
Constituie investiții neproductive legate de îndeplinirea angajamentelor de agromediu și silvomediu, de 
biodiversitate, de starea de conservare a speciilor și habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea 
de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor zone de mare valoare naturală care urmează să 
fie definite în program
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Refacerea potențialului de producție agricolă V.2.c 
afectat de dezastre naturale și de evenimente catas-
trofale și instituirea unor măsuri de prevenire cores-
punzătoare

Sprijinul se acordă fermierilor sau grupurilor de fermieri. Sprijinul poate fi acordat și entităților publice, 
acolo unde se stabilește o legătură între investițiile realizate de entitățile respective și potențialul de 
producție agricolă.

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilorV.2.d 

(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:
i. tinerii fermieri;
ii. activități neagricole în zone rurale (se acordă fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole care 

își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici neagricole din zone rurale);

iii. dezvoltarea fermelor mici;
(b) investiții în activități neagricole (se acordă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici neagricole din 

zone rurale și fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole);
(c) plățile anuale acordate fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri și care își transferă 

definitiv exploatația altui fermier. (se acordă fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri, 
în momentul depunerii cererii de acordare a sprijinului, pentru cel puțin un an și care se angajează să 
transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație și drepturile de plată corespunzătoare)

Orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juri-
dică acordată grupului și membrilor săi în temeiul legislației naționale, poate fi considerat membru al unei 
gospodării agricole, cu excepția lucrătorilor agricoli.

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele V.2.e 
rurale
(a) elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților în zonele rurale și a serviciilor de 

bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 
2000 și de alte zone de mare valoare naturală;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv 
investiții în domeniul energiei din surse regenerabile;

(c) infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, ameliorarea și extinderea acesteia, infrastructura 
pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

(f) studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al 
satelor și al peisajelor rurale, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe

(g) investiții orientate spre delocalizarea activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate 
în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de 
mediu a așezării respective.
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Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și V.2.f 
ameliorarea viabilității pădurilor
(a) împădurire și crearea de suprafețe împădurite

- se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora 
și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, 
inclusiv cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, pe o perioadă de maximum zece ani.

- Sunt eligibile atât terenurile agricole, cât și cele neagricole. Speciile plantate trebuie să fie adaptate 
la condițiile climatice și de mediu ale zonei respective și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se acordă niciun sprijin pentru plantarea de specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție, pomi de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru pro-
ducerea de energie. În zonele în care împădurirea este îngreunată de condiții pedoclimatice severe, 
se poate acorda sprijin pentru plantarea altor specii lemnoase perene, precum arbuști sau tufișuri 
adaptate la condițiile locale

(b) crearea de sisteme agroforestiere;
- se acordă proprietarilor de terenuri și concesionarilor privați, municipalităților și asociațiilor acestora 

și acoperă costurile de înființare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere, 
pe o perioadă de maximum trei ani

(c) prevenirea și refacerea daunelor cauzate pădurilor de incendii și de dezastre naturale, inclusiv de 
invaziile de dăunători, de izbucnirea unor boli, de producerea unor evenimente catastrofale și de 
amenințările legate de climă;

- se acordă proprietarilor privați, semi-publici și publici de păduri, municipalităților, pădurilor de stat și 
asociațiilor acestora și acoperă costurile aferente următoarelor activități:

(i) construirea de infrastructuri de protecție. În caz de incendii, se poate acorda sprijin și sub forma 
unui ajutor pentru costurile de întreținere. Nu se acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în zonele care fac obiectul angajamentelor de agromediu;

(ii) activități de mică amploare de prevenire a incendiilor sau a altor pericole naturale, desfășurate 
la nivel local;

(iii) instalarea și ameliorarea instalațiilor de monitorizare a incendiilor, a invaziilor de dăunători și 
a bolilor care afectează pădurile, precum și a echipamentelor de comunicații e;

(iv) refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte dezastre naturale, inclusiv dău-
nători, boli, evenimente catastrofale și incidente legate de schimbările climatice.

(v) Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere;
(vi) Investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere.

(d) refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte dezastre naturale, inclusiv dăunători, 
boli, evenimente catastrofale și incidente legate de schimbările climatice

- se acordă persoanelor fizice, proprietarilor privați de păduri, organismelor de drept privat și semi-
publice, municipalităților și asociațiilor acestora

(e) Investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere
- se acordă proprietarilor privați de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora, precum și IMM-

urilor, pentru investiții în ameliorarea potențialului forestier sau legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare adăugată produselor forestiere

Înființarea grupurilor de producătoriV.2.g 

Sprijinul este limitat la grupurile de producători care corespund definiției IMM-urilor
(a) adaptare producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele 

pieței;
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(b) introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânză-
rilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

(c) stabilireaunor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită re-
coltării și disponibilității;

(d) alteactivități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea 
competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea pro-
ceselor de inovare.

Agromediu și climăV.2.h 

Includerea acestei măsuri în programele de dezvoltare rurală este obligatorie.

Plățile pentru agromediu și climă se acordă fermierilor, grupurilor de fermieri sau grupurilor formate din 
fermieri și alți gestionari de terenuri care se angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând 
într-unul sau mai multe angajamente de agromediu și climatice având ca obiect terenuri agricole.

Agricultura ecologicăV.2.i 

Angajamentele luate în temeiul acestei măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. 
Dacă sprijinul se acordă pentru menținerea agriculturii ecologice, statele membre pot să prevadă în pro-
gramele lor de dezvoltare rurală o prelungire anuală după încheierea perioadei inițiale.

Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-ca-V.2.j 
dru privind apa
Sprijinul se acordă fermierilor, proprietarilor privați de păduri și, respectiv, asociațiilor de proprietari de 
păduri. În cazuri justificate corespunzător, sprijinul poate fi acordat și altor gestionari de terenuri.

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrân-V.2.k 
geri naturale sau cu alte constrângeri specifice
Plățile pentru fermierii din zonele montane și din alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice se acordă anual, pe hectar de TAU, pentru a compensa costurile supli-
mentare și pierderile de venit suportate de fermieri din cauza constrângerilor impuse producției agricole 
în zonele în cauză.
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Delimitarea zonelor care se confruntă cu con-V.2.l 
strângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
Zonele eligibile:
(a) zone montane;
(b) zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;
(c) alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

Bunăstarea animalelorV.2.m 

Plățile pentru bunăstarea animalelor prevăzute în cadrul acestei măsuri se acordă fermierilor care se 
angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente în 
favoarea bunăstări animalelor.

Angajamentele respective se asumă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de reînnoire.

Servicii de silvomediu, servicii climatice și con-V.2.n 
servarea pădurilor
se acordă pe hectar de pădure deținătorilor de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora care se 
angajează în mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente de 
silvomediu

CooperareV.2.o 

(a) e abordări de cooperare între diferiți actori din lanțul agroalimentar din Uniune și din sectorul forestier, 
precum și între alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare 
rurală, inclusiv organizațiile interprofesionale;

(b) crearea de grupuri și rețele;
(c) înființarea și funcționarea grupurilor operaționale din cadrul (parteneriatului european pentru inovare) 

PEI privind productivitatea și sustenabilitatea agriculturii.

Cooperarea se referă în special la următoarele:
(1) proiecte-pilot;
(2) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și fores-

tier;
(3) cooperare între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune, partaja-

rea echipamentelor și a resurselor;
(4) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul alimentar în vederea stabilirii de platforme 

logistice pentru promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
(5) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a 

piețelor locale;
(6) acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice și al adaptării la acestea;
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(7) abordări colective privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs;
(8) cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în ceea ce privește 

producția sustenabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie 
și în cadrul proceselor industriale

(9) implementarea, în special de către parteneriate public-privat, a strategiilor de dezvoltare locală care 
abordează una sau mai multe dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;

(10) elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente.

Gestionarea riscurilorV.2.p 

(a) contribuții financiare plătite direct fermierilor, la primele de asigurarea a culturilor, a animalelor și a 
plantelor împotriva pierderilor economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile, de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de infestarea parazitară;

(b) contribuții financiare la fonduri mutuale destinate plătirii de compensații financiare fermierilor pentru 
pierderile economice cauzate de izbucnirea unei boli a animalelor sau a plantelor sau de un incident 
de mediu;

(c) un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unor contribuții financiare la fonduri mutuale, care 
acordă compensații fermierilor care se confruntă cu o scădere drastică a veniturilor lor.

Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelorV.2.q 

Se acordă numai pentru contractele de asigurări care acoperă pierderile cauzate de un fenomen meteo-
rologic nefavorabil, de o boală a animalelor sau a plantelor sau de infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări parazi-
tare care distruge peste 30 % din producția medie anuală a unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, exclu-
zând valorile minime și maxime.
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Politca de coeziuneVI. 

Obiective tematiceVI.1. 

• Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
• Sporirea utilizării și a calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor
• Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a sectorului pescui-
tului și acvaculturii
• Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor
• Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
• Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor 
majore
• Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
• Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
• Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
• Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

Fondul European de Dezvolatre Regională VI.2. 
- FEDR

MisiuneVI.2.a 

are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, corectând principalele dezechilibre 
regionale prin sprijinirea dezvoltării și a ajustării structurale a economiilor regionale, inclusiv prin recon-
versia regiunilor industriale aflate în declin și a regiunilor mai puțin dezvoltate.

Măsuri orientativeVI.2.b 

consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovăriiVI.2.b.1 

promovarea investițiilor în C&I din partea întreprinderilor, dezvoltarea de produse și de servicii, transferul 
de tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă
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îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TICVI.2.b.2 

(a) extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză;
(b) dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru administrația online, formarea online, integrarea prin tehnologiile 

informației și sănătatea online;

îmbunătățirea competitivității IMM-urilorVI.2.b.3 

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și 
prin încurajarea creării de noi întreprinderi;

(b) dezvoltarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru a favoriza internaționalizarea;

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid VI.2.b.4 
de carbon în toate sectoarele

(a) promovarea producției și a distribuției de surse regenerabile de energie;
(b) promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în IMM-uri;

promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a ges-VI.2.b.5 
tionării riscurilor

(a) promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezas-
trelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor;

protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselorVI.2.b.6 

(a) satisfacerea nevoilor importante de investiții în sectorul deșeurilor pentru a îndeplini cerințele stabili-
te de acquis-ul în domeniul mediului;

(b) protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural;
(c) protejarea biodiversității, protecția solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv NATURA 

2000 și infrastructurile ecologice;
(d) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, inclusiv reabilitarea siturilor necultivate și reducerea 

poluării aerului;

promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocaje-VI.2.b.7 
lor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

(a) stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere secundare și terțiare la infrastruc-
tura TEN-T;

(b) dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 
promovarea unei mobilități urbane durabile;
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promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței VI.2.b.8 
de muncă

(a) constituirea de pepiniere de întreprinderi și sprijinirea investițiilor în favoarea activităților indepen-
dente și a creării de întreprinderi;

(b) inițiative locale în materie de dezvoltare și ajutorul pentru structurile care furnizează servicii de proxi-
mitate pentru a crea noi locuri de muncă, atunci când aceste inițiative nu intră în domeniul de aplicare 
al Regulamentului FSE;

(c) investiții în infrastructurile destinate serviciilor publice de ocupare a forței de muncă;

promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăcieiVI.2.b.9 

(a) investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale;

(b) sprijinirea revitalizării fizice și economice a comunităților urbane și rurale defavorizate;
(c) sprijinirea întreprinderilor sociale;

investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul VI.2.b.10 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

consolidarea capacității instituționale și a unei administrații VI.2.b.11 
publice eficiente prin dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței 
administrațiilor și serviciilor publice vizate de punerea în aplicare a FE-
DER, precum și prin sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației publice sprijinite de FSE

Fondul Social European - FSEVI.3. 

MisiuneVI.3.a 

Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale:
• promovează niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și de calitate a locurilor de muncă
• sprijină mobilitatea geografică și profesională a lucrătorilor, facilitează adaptarea acestora la schim-

bare
• încurajează un nivel ridicat de educație și formare
• promovează egalitatea între femei și bărbați, egalitatea de șanse și nediscriminarea
• îmbunătățește incluziunea socială și combate sărăcia
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Măsuri orientativeVI.3.b 

promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucră-VI.3.b.1 
torilor:

(a) acces la locuri de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă și persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, precum și sprijin pentru mobilitatea lucrătorilor

(b) integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii sau cursuri 
de formare profesională

(c) activitate independentă, antreprenoriat și înființare de întreprinderi
(d) egalitate între femei și bărbați și reconcilierea vieții profesionale cu cea privată
(e) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor
(f) îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate
(g) modernizarea și consolidarea instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv acțiuni pentru îmbunătățirea 

mobilității transnaționale a lucrătorilor

investiții în domeniul educației, al formării competențelor și al VI.3.b.2 
învățării pe tot parcursul vieții

(a) reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și promovarea accesului egal la învățământ preșcolar, pri-
mar și secundar de bună calitate

(b) îmbunătățirea calității, a eficienței și a deschiderii învățământului terțiar și a celui echivalent în vede-
rea creșterii participării și a nivelului de educație

(c) creșterea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții, actualizarea competențelor și a aptitudinilor 
forței de muncă și sporirea importanței pe piața muncii a educației și a sistemelor de formare

promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăcieiVI.3.b.3 

(a) incluziune activă
(b) integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii
(c) combaterea discriminării pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală
(d) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 

servicii sociale de interes general
(e) promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale
(f) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității

creșterea capacității instituționale și a eficienței administrației VI.3.b.4 
publice

(a) efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publi-
ce în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe
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Fondul de coeziune – FCVI.4. 

MisiuneVI.4.a 

Consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale: susținere financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport

Măsuri indicativeVI.4.b 

tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în VI.4.b.1 
toate sectoarele

(a) promovarea producerii și distribuției de energie din surse regenerabile
(b) promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi mici și mijlocii
(c) sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice
(d) promovarea de strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru zonele urbane

promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și mana-VI.4.b.2 
gementul riscurilor

(a) sprijinirea investițiilor specifice pentru adaptarea la schimbările climatice
(b) promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezas-

trelor și dezvoltarea sistemelor de management al dezastrelor

protecția mediului și promovarea eficienței resurselorVI.4.b.3 

(a) satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele 
acquis-ului de mediu al Uniunii

(b) satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerințele 
acquis-ului de mediu al Uniunii

(c) protejarea și refacerea biodiversității, inclusiv prin infrastructuri ecologice
(d) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale dezafectate și reducerea 

poluării aerului

promovarea transportului sustenabil și eliminarea blocajelor din VI.4.b.4 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore

(a) dezvoltarea de sisteme de transport cu emisii reduse de carbon care să respecte mediul, inclusiv pro-
movarea mobilității urbane sustenabile
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consolidarea capacității instituționale și eficientizarea VI.4.b.5 
administrației publice prin întărirea capacității instituționale și a eficienței 
administrațiilor și serviciilor publice legate de implementarea Fondului de 
coeziune

Cooperare teritorială europeană – CTEVI.5. 

MisiuneVI.5.a 

Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv să facă față unor provocări comune identi-
ficate în comun în regiunile de frontieră (cum ar fi accesibilitatea redusă, mediul de afaceri inadecvat, 
lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, cercetarea și inovarea și adoptarea tehnologi-
ilor informațiilor și comunicațiilor, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de 
cetățenii țărilor învecinate) și valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră (dezvoltarea 
instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, integrarea piețelor muncii transfron-
taliere, cooperarea între universități sau centre de sănătate), consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii.

1. cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată 
între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau 
între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe 
ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale 
Uniunii

2. cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune:
a) schimbului de experiență referitor la obiective tematice între parteneri în întreaga Uniune privind iden-

tificarea și difuzarea de bune practici, în vederea transferului acestora asupra programelor operaționale 
din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

b) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici privind dezvol-
tarea rurală și urbană durabilă;

c) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici și de abordări 
inovatoare în ceea ce privește acțiunile referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea GECT;

d) analizei tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale și dezvoltarea 
armonioasă a teritoriului european prin studii, colectarea datelor și alte măsuri l.

Măsuri indicativeVI.5.b 

a) în cadrul cooperării transfrontaliere:VI.5.b.1 

i. integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune 
locale în domeniul ocupării forței de muncă și formarea profesională comună (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a ocupării forței de muncă și de sprijinire a mobilității forței de muncă);
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ii. promovarea egalității de gen și a egalității de șanse la nivel transfrontalier, precum și promovarea 
incluziunii sociale la nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii so-
ciale și de combatere a sărăciei);
iii. elaborarea și punerea în aplicare a unor programe comune de educație și formare profesională (în 
cadrul obiectivului tematic de a investi în competențe, educație și învățare pe tot parcursul vieții);
iv. promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții (în cadrul 
obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice);

b) în cadrul cooperării transnaționale:VI.5.b.2 

elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin maritim (în cadrul obiectivului 
tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice)
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Planificare financiară – VII. 
alocări

Politica agrară comună – planificareVII.1. 
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Politica de coeziune – planificareVII.2. 

Convergență regională – Fondul european de VII.2.a 
dezvoltare regională
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Convergență regională – Fondul social europeanVII.2.b 
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Fondul de coeziuneVII.2.c 
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Cooperare teritorială europeanăVII.2.d 
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Obiective strategiceVII.3. 
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Obiective strategice – AlocăriVII.4. 
Crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii €1.500.000.000

Politica de coeziune €675.000.000
Convergenta regionala €452.250.000
Fondul de coeziune €189.000.000
Európai Területi Együttműködés €33.750.000

Politica Agrara Comuna €825.000.000
Dezvoltare rurala €825.000.000

Politica agrară comună – AlocăriVII.5. 
Dezvoltare rurala €825.000.000

Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare €16.500.000
Investiții în active fizice €123.750.000
Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de 
evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

€24.750.000

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor €231.000.000
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale €288.750.000
Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor €16.500.000
Înființarea grupurilor de producători €8.250.000
Agromediu și climă €8.250.000
Agricultura ecologică €8.250.000
Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa €16.500.000
Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte con-
strângeri specifice

€16.500.000

Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte con-
strângeri specifice

€8.250.000

Bunăstarea animalelor €16.500.000
Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor €16.500.000
Cooperare €8.250.000
Gestionarea riscurilor €8.250.000
Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor €8.250.000

Cooperare teriotrială europeană – AlocăriVII.6. 
Cooperare Teritoriala Europeana €33.750.000

Cooperare transfrontalieră €27.000.000
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integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalie-
ră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă și formarea 
profesională comună (în cadrul obiectivului tematic de promovare a ocupării 
forței de muncă și de sprijinire a mobilității forței de muncă)

€8.100.000

promovarea egalității de gen și a egalității de șanse la nivel transfrontali-
er, precum și promovarea incluziunii sociale la nivel transfrontalier (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și de combatere a să-
răciei)

€4.050.000

elaborarea și punerea în aplicare a unor programe comune de educație și for-
mare profesională (în cadrul obiectivului tematic de a investi în competențe, 
educație și învățare pe tot parcursul vieții)

€8.100.000

promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației publice)

€6.750.000

Cooperare transnationala €6.750.000
elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin ma-
ritim (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale 
și a eficienței administrației publice)

€6.750.000

Fondul de coeziune – AlocăriVII.7. 
Fondul de coeziune €189.000.000

tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoa-
rele

€75.600.000

promovarea producerii și distribuției de energie din surse regenerabil €3.780.000
promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile în în-
treprinderi mici și mijlocii

€34.020.000

sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice

€26.460.000

promovarea de strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane

€11.340.000

promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și managementul ris-
curilor

€18.900.000

sprijinirea investițiilor specifice pentru adaptarea la schimbările climatice €12.285.000
promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de management al 
dezastrelor

€6.615.000

protecția mediului și promovarea eficienței resurselor €75.600.000
satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul deșeurilor, pen-
tru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii

€34.020.000

satisfacerea necesităților importante de investiții în sectorul apelor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii

€11.340.000

protejarea și refacerea biodiversității, inclusiv prin infrastructuri ecologice €18.900.000
îmbunătățirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate și reducerea poluării aerului

€11.340.000

promovarea transportului sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infra-
structurilor rețelelor majore

€9.450.000
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dezvoltarea de sisteme de transport cu emisii reduse de carbon care să res-
pecte mediul, inclusiv promovarea mobilității urbane sustenabile

€9.450.000

onsolidarea capacității instituționale și eficientizarea administrației publice €9.450.000
întărirea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor 
publice legate de implementarea Fondului de coeziune

€9.450.000

Convergență regională – FEDR – AlocăriVII.8. 
Fondul european de dezvoltare regionala €271.350.000
 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării €5.427.000

promovarea investițiilor în C&I din partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială și aplicațiile 
de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și ino-
varea deschisă prin specializarea inteligentă

€5.427.000

 îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC €27.135.000
 extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză €13.567.500

dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a ce-
rerii de TIC

€8.140.500

consolidarea aplicațiilor TIC pentru administrația online, formarea onli-
ne, integrarea prin tehnologiile informației și sănătatea online

€5.427.000

 îmbunătățirea competitivității IMM-urilor €67.837.500
promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploată-
rii economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi

€27.135.000

dezvoltarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 
a favoriza internaționalizarea

€40.702.500

 sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
în toate sectoarele

€10.854.000

promovarea producției și a distribuției de surse regenerabile de energie €4.341.600
promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse rege-
nerabile în IMM-uri

€6.512.400

 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării ris-
curilor

€8.140.500

promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asi-
gurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de 
gestionare a dezastrelor

€8.140.500

 protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor €27.135.000
satisfacerea nevoilor importante de investiții în sectorul deșeurilor 
pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în domeniul mediului

€8.140.500

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural €10.854.000
protejarea biodiversității, protecția solurilor și promovarea unor servicii 
ecosistemice, inclusiv NATURA 2000 și infrastructurile ecologice

€4.070.250

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, inclusiv reabilitarea si-
turilor necultivate și reducerea poluării aerului

€4.070.250

 promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din ca-
drul infrastructurilor rețelelor majore

€13.567.500



CLUJ-NAPOCA
NOIEMBRIE 2012

stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere se-
cundare și terțiare la infrastructura TEN-T

€9.497.250

dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități urbane durabile

€4.070.250

 promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă €21.708.000
constituirea de pepiniere de întreprinderi și sprijinirea investițiilor în fa-
voarea activităților independente și a creării de întreprinderi

€11.939.400

inițiative locale în materie de dezvoltare și ajutorul pentru structuri-
le care furnizează servicii de proximitate pentru a crea noi locuri de 
muncă, atunci când aceste inițiative nu intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului FSE

€7.597.800

investiții în infrastructurile destinate serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă

€2.170.800

 promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei €67.837.500
investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dez-
voltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

€50.878.125

sprijinirea revitalizării fizice și economice a comunităților urbane și ru-
rale defavorizate

€10.175.625

sprijinirea întreprinderilor sociale €6.783.750
 investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare
€13.567.500

 consolidarea capacității instituționale și a unei administrații publice eficiente €8.140.500
dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și ser-
viciilor publice vizate de punerea în aplicare a FEDER, precum și prin spri-
jinirea acțiunilor de consolidare a capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice sprijinite de FSE

€8.140.500

Convergență regională – FSE – AlocăriVII.9. 
Fondul social european €180.900.000
 promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor €54.270.000

acces la locuri de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă și per-
soanele inactive, inclusiv inițiative locale de ocupare a forței de muncă, 
precum și sprijin pentru mobilitatea lucrătorilor

€13.567.500

integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de mun-
că, nu urmează studii sau cursuri de formare profesională

€5.427.000

activitate independentă, antreprenoriat și înființare de întreprinderi €13.567.500
egalitate între femei și bărbați și reconcilierea vieții profesionale cu 
cea privată

€2.713.500

adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antrepre-
norilor

€5.427.000

îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate €10.854.000
 modernizarea și consolidarea instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv 
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității transnaționale a lucrătorilor

€2.713.500
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 investiții în domeniul educației, al formării competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții

€72.360.000

reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și promovarea accesului egal 
la învățământ preșcolar, primar și secundar de bună calitate

€47.034.000

îmbunătățirea calității, a eficienței și a deschiderii învățământului terțiar 
și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de 
educație

€7.236.000

creșterea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții, actualizarea 
competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea importanței 
pe piața muncii a educației și a sistemelor de formare

€18.090.000

 promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei €45.225.000
incluziune activă €4.522.500
integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii €4.522.500
combaterea discriminării pe motive de sex, rasă sau origine etnică, reli-
gie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

€4.522.500

creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

€22.612.500

promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale €6.783.750
strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității €2.261.250

 creșterea capacității instituționale și a eficienței administrației publice €9.045.000
efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența 
administrațiilor și a serviciilor publice în perspectiva realizării de refor-
me, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe

€9.045.000
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Matrice cadru logicVIII. 

Operatie logica
Indicatori de reali-
zare verificabili in 

mod obiectiv

Surse si mijloace de 
verificare Ipoteze

O
bi

ec
ti

ve
 g

en
er

al
e

I. Fortificarea dezvol-
tării rurale durabile 
– ca și evoluții com-
plemntare la sistemul 
de susținere al pieții 
agricole comune și a a 
coeziunii.

DG EUROSTAT indica-
tori comuni

DG AGRI: Raport asu-
pra PAC, Dezvoltare 
rurală în UE, informații 
economice și statis-
tice.

II. Întărirea coeziunii 
economice și sociale 
în vedera unei dez-
voltări echilibrate și 
durabile.

DG Regional Policy: 
Rapoarte asupra stării 
coeziuniil
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Operatie logica

Indicatori 
de realizare 

verificabili in 
mod obiectiv

Surse şi 
mijloace de 
verificare

Ipoteze

O
bi

ec
ti

ve
 s

pe
ci

fi
ce

I. Dezvoltare rurală durabilă: 
producția alimentară fiabilă, 
gestionarea durabilă a resurse-
lor naturale și politicile climati-
ce, dezvoltarea teritorială echi-
librată – valorificarea resurselor 
endogene pentra ca zonele 
rurale să devină locuri atractive 
pentru investiții, muncă și trai.

IN
D

IC
AT

O
R

I C
O

M
U

N
I

Deconturile 
aplicațiilor 
finanțate, 
anexeate la 
alocări: 
IDICATORI 
DE IMPACT

Se amelioreayă 
legea achizițiilor 
publice. Scade 
timpul nece-
sar dezvoltării 
infrastructurii din 
zonele rurale. Se 
îmbunătățește 
sistemul național 
de transport. 
Scade gradul de 
izolare fizică a 
localităților.

Politicile 
economice 
și fiscale ale 
autorităților 
centrale devin 
predictibile, 
transparente, 
stabile.

II. 1. Convergență: se accele-
rează procesul de convergență 
prin investiții în resursa umană 
și în cea fizică ce îmbunătățesc 
condițiile de creștere și de 
ocupare a forței de muncă, 
prin îmbunătățirea condițiilor 
pentru invoație și a societății 
bazate pe cunoaștere, prin 
creșterea adaptabilității la noi-
le condiții, prin grija pentru me-
diu și o mai bună guvernanță.

Reforma siste-
mului sanitar se 
va face exclusiv 
pe criterii profe-
sionale.

II. 2. Cooperare teritorială eu-
ropeană: Crește accesibilitatea, 
mediul de afaceri mai adecvat, 
apar rețele între administrațiile 
locale și regionale, cerceta-
rea și inovarea și se adoptă 
tehnologiile informațiilor 
și comunicațiilor, se reduce 
poluarea mediului, se previn 
riscuri, se dezvoltă instalații și 
grupuri de cercetare și inovare 
transfrontaliere, se integrează 
piețele muncii transfrontali-
ere, începe cooperarea între 
universități sau centre de 
sănătate

Nu cresc cheltu-
ielile cu salariile 
și fiscalitatea în 
general.
Se amelioreayă 
situație piețelor 
(imobiliară, 
de credite, de 
consultanță, de 
marketing)

Crește capaci-
tatea de parte-
neriat, crește 
capacitatea de 
punere în valoare 
a capacităților 
endogene.
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Operatie logica

Indicatori 
de realizare 

verificabili in 
mod obiectiv

Surse si 
mijloace de 
verificare

Ipoteze

R
ez

ul
ta

te
 a

șt
ep

ta
te

1. Crește competitivitatea sec-
toarelor agricol și forestier

I. 2. Se ameliorează calitatea 
mediului rural.

I. 3. Se diversifică economia în 
mediul rural, crește calitatea 
vieții rurale.

I. 4. LEADER
I. 5. Plăți directe în agricultură

IN
D

IC
AT

O
R

I C
O

M
U

N
I

IN
SS

E 
da

te

Aplicanții dispun de surse de 
cofinanțare – condițiile de cre-
ditare favorizază proiectele cu 
fonduri europene.

Pe piața muncii apar tineri 
bine pregătiți în domeniile TIC, 
sănătate, construcții.

Scad deficiențele manageriale 
și profesionale în domeniul 
moștenirii culturale construite.

Meșteșugarii au acces mai ușor 
la piețe de desfacere.

Se îmbunătățește componența 
populației active.

Scade indexul de dependență a 
persoanelor la mia de locuitori.

Orașele mici încep să se 
dezvolte datorită creșterii 
posibilităților de cumpărare de 
produse.

Se îmbunătățesc indicatorii de 
sănătate publică.

Se îmbunătățește nivelul calita-
tea educației.

Se îmbunătățește finanțarea 
sistemul de sănătate publică.

II. 1. Se realizează cadrul unei 
dezvoltări echilibrate și 
sutenabile, mediul legislativ 
devine mai prietenos cu 
mediul de afaceri.

II. 2. Nu crește nivelul ră-
mânerii în urmă în cazul 
competitivității legată de 
dezvolatrea durabilă fașă de 
media UE.

II. 3. Serviciile publice devin 
mai eficiente

II. 4. Se ameliorează compe-
titivitatea resursei umane, 
piața muncii devina mai 
inclusivă.

II. 5. Se îmbunătățesc condițiile 
de viață, apare șansa păstră-
rii mediului.



4342

Operatie 
logica  

Activități

Indicatori de realiza-
re verificabili in mod 

obiectiv 
Instrumente

Surse si mijloace de veri-
ficare 

Instrumente
Ipoteze

Managementul 
fondurilor

Convergență regio-
nală

FEDR €1.356.750.000 Se reușește generarea de pro-
iecte finanțabile și de aplicații 
corespunzătoare.

Condiții externe:

Există un sistem transparent, 
predictibil, responsabil, merito-
cratic al gestionării aplicațiilor.

Riscuri:

Nu se ameliorează predictibilita-
tea administrației centrale.

FSE €904.500.000

Fondul de coeziune FC €945.000.000

Cooperare teritorială 
europeană

FEDR €168.750.000

Dezvoltare rurală FEDER €4.125.000.000

Pre-condiții:
Cumonitățile locale sunt bine 
informate și conștientizează 
necesitatea unei creșteri inte-
ligente, ecologice și favorabile 
incluziunii.

Există planuri de dezvoltare 
corespunzătoare.

Există instituții adecvate și 
capacitate administrativă cores-
punzătoare.

Există capacitatea de a genera 
proiecte.

Există CSC și alocări de fonduri 
accesibile.
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