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I. Cuvânt înainte
Instituțiile Uniunii Europene se pregătesc pentru un nou mandat, Parlamentul European, Comisia Euro-
peană se află în pragul înnoirii. Noul ciclu parlamentar coincide cu începutul următoarei perioade bugetare 
de șapte ani a Uniunii.

Parlamentul European a dezbătut și acceptat pachete de legi care asigură evoluția Politicii Agricole Co-
mune în deplin consens cu interesele gospodarilor din Ardeal. În noul ciclu bugetar avem posibilitatea de 
a valorifica mai multe resurse oferite prin programele Uniunii pentru finanțarea planurilor de dezvoltare 
regională din Ardeal. Cunoscând cifrele din noul buget, suntem convinși de faptul că fondurile europene 
asigură resurse importante pentru edificarea viitorului comunităților locale și mijloace în procesul de mo-
dernizare a ținuturilor natale și în dezvoltarea Transilvaniei.

În România, Guvernul, ministerele vor finaliza planurile de dezvoltare în baza cărora în cursul următoarelor 
luni se va încheia un Acord de parteneriat cu Comisia Europeană. Cu doi ani în urmă, în spiritul Strategiei 
Europa 2020 și luând în considerare rezultatele unui amplu dialog profesional și social, respectiv ale unui 
sondaj de opinie realizat de UDMR în Ardeal, Consiliul Economic al UDMR a elaborat Planul de dezvoltare 
Transilvania 2020. Acum, cunoscând ultimele date ale bugetului european, am actualizat și completat 
acest plan.

UDMR s-a angajat să asigure prin activitatea sa bunăstarea familiilor din Transilvania, Partium și Banat. 
Toate acestea sunt posibile prin planuri armonizate cu condiția să fim pregătiți pentru captarea tuturor 
resurselor și folosirea tuturor mijloacelor de care dispunem. Una dintre cele mai importante resurse în 
acest sens este finanțarea oferită prin programele Uniunii Europene.

Transilvania 2020 – planul de dezvoltare regională a ținuturilor natale prin utilizarea unor resurse eu-
ropene – trebuie să devină parte integrantă a planurilor naționale de dezvoltare din moment ce suntem 
nu doar plătitori de taxe ai statului român, ci și destinatari cu drepturi egale ale politicilor de dezvoltare 
realizate prin utilizarea fondurilor europene.

Cu aceste intenții oferim comunităților și autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale și profesi-
onale, gospodarilor, composesoratelor și întreprinzătorilor versiunea actualizată a Planului de dezvoltare 
Transilvania 2020.

Cluj, 11 aprilie 2014

Hunor Kelemen
președinte
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II. Introducere
Acum doi ani, UDMR a inițiat procesul de elaborare a Planului de dezvoltare Transilvania 2020. Am dorit să 
informăm comunitățile locale din România cu privire la începutul, în anul 2014, a unei noi perioade de pla-
nificare bugetară în UE și să ne pregătim pentru schimbări. Acest plan a fost actualizat datorită acceptării, 
la sfârșitul anului 2013, după lungi dezbateri, de Parlamentul European a pachetului de legi privind înnoirea 
Politicii Agricole Comune, a unor ajustări în cadrul Politicii de Coeziune și ale celei de Dezvoltare Regională și a 
bugetului multianual al UE pentru perioada 2014–2020. Prin urmare, Comisia Europeană a finalizat hotărârile 
în temeiul cărora fiecare stat membru își poate formula sugestiile privind noua perioadă bugetară. Știm deja 
că România dispune de resurse de finanțare din partea UE în valoare de 43 de miliarde de euro, mult peste 
suma care a fost alocată în perioada precedentă de planificare bugetară, respectiv de 31,5 miliarde. Suntem 
conștienți și de faptul că noua Politică Agricolă Comună a dublat sumele alocate pentru plățile în agricultură. 
Așadar suma de 5,7 miliarde euro utilizată în trecut se va dubla și se va ridica la 10,4 miliarde euro. Plățile 
directe pentru gospodarii din Transilvania vor crește de la media de 130 euro/hectar la 190 euro/hectar. 
Obiectivul Planului de dezvoltare Transilvania 2020 este creșterea inteligentă, sustenabilă și incluzivă a re-
giunii. Prioritățile noastre sunt în consens cu Strategia Europa 2020. Astfel, prin noile fonduri europene vor fi 
demarate peste 110 tipuri de proiecte din care, în urma dialogului profesional și social organizat în anul 2012, 
am identificat 14 priorități cu potențial ridicat din punctul de vedere al dezvoltării Transilvaniei. Multe dintre 
aceste programe, deja existente, continuă, dar avem și o serie de noi oportunități.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională asigură finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii. In-
frastructura rutieră și feroviară reprezintă în continuare o prioritate esențială, pentru că fără o infrastruc-
tură modernă pentru transport nu putem vorbi de dezvoltarea economică a regiunilor din Transilvania. 
Sprijinim în continuare creșterea competitivității IMM-urilor, iar din punctul de vedere al autorităților lo-
cale, are o importanță sporită sprijinul oferit în dezvoltarea infrastructurii de comunicații și a rețelei de 
internet de mare viteză.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală asigură finanțare pentru modernizarea parcului de 
utilaje al întreprinderilor agricole, dar oferă sprijin și gospodarilor tineri, întreprinderilor sau asociațiilor 
agricole proaspăt înființate, condiția fiind stabilirea unor obiective în domeniul înmagazinării sau comerci-
alizării produselor agricole. Continuă, de asemenea, finanțarea oferită prin Programul LEADER.

Fondul Social European sprijină creșterea calității în educație. Educația profesională beneficiază de sprijin spo-
rit. Există resurse noi pentru finanțarea programelor de creștere a numărului locurilor de muncă și de ajutorare 
a celor cu dizabilități. Apar posibilități noi și în domeniul sprijinului integrării sociale a comunităților de romi.

Filosofia noilor programe preia două idei primordiale ale politicilor UE: conceptul parteneriatului, respectiv 
pregătirea profesională la nivel înalt a tineretului prin mijloace precum Garanția pentru tineret, Programul 
ERASMUS, respectiv Programul ERASMUS pentru tineri întreprinzători.

Am pus la dispoziția Consiliului Economic al UDMR versiunea actualizată a Planului de dezvoltare Tran-
silvania 2020 în vederea unei dezbateri profesionale. Mulțumim pe această cale tuturor colegilor care au 
contribuit la finalizarea documentului.

2014 este anul tranziției, dar trebuie să fie totodată anul pregătirii pentru gospodarii și întreprinzătorii 
din Ardeal, pentru autoritățile locale și pentru întreaga noastră comunitate, pentru că Transilvania, Româ-
nia, întreaga Uniune Europeană se află sub semnul competiției. Obiectivul este de a atrage cât mai multe 
resurse pentru modernizarea regiunii noastre, pentru asigurarea bunăstării familiilor, iar învingători vor fi 
cei care au inițiativă și acces la informație.

Iuliu Winkler
Consiliul Economic al UDMR 
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III. Argument
Față de ianuarie 2012, când a fost supusă dezbaterii publice prima variantă a proiectului Transilvania 
2020, s-au schimbat multe lucruri.
Nu s-a modificat în schimb politica de coeziune a Uniunii Europene.
E drept, s-au operat mici ajustări în forma finală a regulamentelor, ale căror variante de lucru le-am utilizat 
în ianuarie 2012.
Dar obiectivele strategice formulate în strategia Europa 2020 rămân neschimbate. Uniunea Europeană 
oferă cofinanțare pentru atingerea acestor obiective:

o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.

Măsurile posibile pe baza cărora se vor lansa apeluri la proiecte există în regulamentele deja adoptate.
Alocările financiare pe care le considerăm oportune au la bază tabela financiară accesibilă publică la data 
finalizării prezentului document.
În formularea priorităților, domeniilor de intervenție și a măsurilor propuse am încercat să ne aliniem la 
documentele de programare accesibile public.
Ne putem aștepta ca pe baza rezultatelor și concluziilor referitoare la perioada de programare recent 
încheiată (2007 – 2013), Comisia Europeană să acorde o atenție sporită pregătirii documentelor de pro-
gramare ale României.
Față de cele prezentate cu doi ani în urmă, a trebuit să fie modificată doar planificarea financiară.
Convergența regională și Dezvoltarea rurală sunt capitolele cadrului Strategic Comun accesibile de la 
nivel regional în subsidiar.
Convergența regională este cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în primul 
rând prin Programul Operațional Regional (POR) și din Fondul Social European prin Programul Operațional 
de Capital Uman.
Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) cofinanțează Programul Național de 
Dezvoltare Rurală.
În perioada 2014–2020 considerăm importante pentru Transilvania nu mai mult de 14 priorități cu 33 de 
tipuri de măsuri, în următoarea defalcare:

Fond Prioritate Măsură/  
Apel de proiecte

FEDR 5 8
FSE 4 16
EMVA 5 9

Acest tabel înseamnă că din trei fonduri procentual ar trebui să fie cele mai semnificative alocări.
Este clar că sorți de izbândă avem doar dacă pornim de la învățămintele periodei recent încheiate, din 
situația reală și din problemele reale identificate, ținând cont și de modul în care cadrul instituțional pro-
babil că va funcționa.
Am încercat jalonarea unui drum rațional pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020.
Referirile sunt făcute la articolele din regulamentele aferente.
În baza celor de mai sus, nutrim speranța că aducem în atenția publică un document util pentru toți cei 
interesați de soarta politicilor de dezvoltare în România.

István Csutak
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IV. Sumar executiv

Fondul European de Dezvoltare Regională

25,00%  5.07 promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infras-
tructurilor rețelelor majore

• 25,00%  5.07.b stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

16,00%  5.10 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea 
de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 
și de formare;

15,00% 5.03 îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
• 15,00%  5.03.a promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice 

a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin intermediul pepinierelor de 
întreprinderi;

10,00%  5.02 îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC
• 3,00%  5.02.a extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum 

și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală;
• 5,00%  5.02.b dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
• 2,00%  5.02.c consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune di-

gitală, cultură online și e-sănătate;

10,00%  5.06 conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
• 6,50%  5.06.c conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
• 3,50%  5.06.e realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 

regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

Fondul Social European

55,00% 3.1.c Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vede-
rea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

• 19,25% 3.1.c.(i) reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;

• 11,00% 3.1.c.(ii) îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a 
accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 
grupurile defavorizate;

• 13,75% 3.1.c.(iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele 
de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin 
orientarea profesională și validarea competențelor dobândite;
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• 11,00% 3.1.c.(iv) egalitate între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește acce-
sul la piața forței de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea privată și 
promovarea unei remunerații egale pentru muncă egală;

25,00%  3.1.a Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
• 3,75%  3.1.a.(i) accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și 

pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici 
de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;

• 2,50%  3.1.a.(ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care 
nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se 
confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin 
implementarea garanției pentru tineri;

• 6,25%  3.1.a.(iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a 
unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;

• 3,75%  3.1.a.(iv) egalitate între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește 
accesul la piața forței de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea privată 
și promovarea unei remunerații egale pentru muncă egală;

• 3,75%  3.1.a.(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor;
• 3,75%  3.1.a. (vi) îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate;
• 1,25%  3.1.a.(vii) modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice (și 

private) de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea satisfacerii nevoilor pieței forței de muncă, 
prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor, prin programe de mobilitate și 
printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante;

15,00% 3.1.b Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
• 1,80%  3.1.b.(ii) integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;
• 5,25%  3.1.b.(iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 

asistență medicală și servicii sociale de interes general;
• 2,25%  3.1.b.(v) promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile 

sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;
• 2,70%  3.1.b.(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității;

5,00%  3.1.d Creșterea capacității instituționale a autorităților și părților interesate publice și a efi-
cienței administrației publice

• 3,75%  3.1.d.(i) efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor 
și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în perspectiva realizării de reforme, a unei 
mai bune legiferări și a bunei guvernanțe;

• 1,25%  3.1.d.(ii) consolidarea capacităților pentru toate părțile interesate care își desfășoară acti-
vitatea în domeniul educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al formării și al ocupării forței de 
muncă și al politicilor sociale, inclusiv prin pacte sectoriale și teritoriale în vederea mobilizării în 
favoarea realizării de reforme la nivel național, regional și local.

Fondul European pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală

37,29% Art. 17 Sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile care
• 13,50% 17.1 ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate al exploatației agricole;



1110

• 15,69% 17.2 vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac 
obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul proce-
sului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;

• 8,10% 17.3 vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, și furnizarea și economisirea energiei și a apei;

16,88% Art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
• 6,15% 19.1 ajutor la înființarea întreprinderii pentru:

• i tinerii fermieri;
• ii activități neagricole în zone rurale;
• iii dezvoltarea fermelor mici;

• 7,35% 19.2 investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
• 3,38% 19.3 plățile anuale sau plățile unice acordate fermierilor eligibili pentru schema pentru 

micii fermieri stabilită la titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 („schema pentru micii fer-
mieri”) care își transferă definitiv exploatația altui fermier;

09,38% Art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
05,00% Art. 35 Cooperare
04,50% Art. 42 Grupurile de acțiune locală LEADER

István Csutak
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V. Obiective Europa 2020 – 
Cadru Strategic Comun
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VI. Convergență regională – 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională
consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării (ERDF_5.01)

• îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta exce-
lența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european; 
(ERDF_5.01.a)

• promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cerce-
tare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produ-
se și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea 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; (ERDF_5.01.b)

îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC (ERDF_5.02)

• extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adop-
tării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; (ERDF_5.02.a)

• dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; (ERDF_5.02.b)
• consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală, cultură onli-

ne și e-sănătate; (ERDF_5.02.c)

îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (ERDF_5.03)

• promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și 
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin intermediul pepinierelor de întreprinderi; (ER-
DF_5.03.a)

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon 
în toate sectoarele (ERDF_5.04)

• promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi; (ERDF_5.04.b)
• sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; (ER-
DF_5.04.c)

• promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsu-
rilor de adaptare relevante pentru atenuare; (ERDF_5.04.e)

conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resur-
selor (ERDF_5.06)

• conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; (ERDF_5.06.c)
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• realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și de-
contaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (ERDF_5.06.e)

promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore (ERDF_5.07)

• stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale; (ERDF_5.07.b)

promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea 
mobilității forței de muncă (ERDF_5.08)

• sprijinirea constituirii de pepiniere de întreprinderi și sprijinirea investițiilor în favoarea activităților 
independente, a microîntreprinderilor și a înființării de întreprinderi; (ERDF_5.08.a)

• sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca 
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale speci-
fice; (ERDF_5.08.b)

• sprijinirea inițiativelor locale în materie de dezvoltare și ajutorul pentru structurile care furnizează 
servicii de proximitate pentru a crea locuri de muncă, atunci când aceste inițiative nu intră în dome-
niul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1); 
(ERDF_5.08.c)

promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare (ERDF_5.09)

• investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în materie de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăți-
rea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționa-
le la serviciile prestate de colectivitățile locale; (ERDF_5.09.a)

• oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 
regiunile urbane (și rurale); (ERDF_5.09.b)

• efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea co-
munității; (ERDF_5.09.d)

investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare; (ERDF_5.10)

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a persoane-
lor interesate și a unei administrații publice eficiente prin acțiuni menite să 
dezvolte capacitatea instituțională și eficiența administrațiilor și serviciilor 
publice vizate de implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiuni-
lor din cadrul FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice. (ERDF_5.11.)
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Alocare financiară

milioane €
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ERDF 5.01
milioane €

ERDF 5.02
milioane €

ERDF 5.03
milioane €

ERDF 5.04
milioane €
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ERDF 5.06
milioane €

ERDF 5.07
milioane €

ERDF 5.08
milioane €

ERDF 5.09
milioane €
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ERDF 5.10
milioane €

ERDF 5.11
milioane €
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VII. Convergență regională – 
Fondul Social European
Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobi-
lității lucrătorilor (ESF_3.1.a)

• accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoa-
nele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, 
inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă; (ESF_3.1.a.(i))

• integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, 
care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii 
sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri; 
(ESF_3.1.a.(ii))

• activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi 
și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; (ESF_3.1.a.(iii))

• egalitate între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața forței de 
muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea privată și promovarea unei remune-
rații egale pentru muncă egală; (ESF_3.1.a.(iv))

• adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor; îmbătrânire activă și în 
condiții bune de sănătate; (ESF_3.1.a. (vi))

• modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice (și private) de ocupare a 
forței de muncă, îmbunătățind gradul de satisfacere a nevoilor pieței forței de muncă prin măsuri de 
stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor, prin programe de mobilitate și printr-o mai bună 
cooperare între instituții și părțile interesate relevante; (ESF_3.1.a.(vii))

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare (ESF_3.1.b)

• integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; (ESF_3.1.b.(ii))
• creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 

servicii sociale de interes general; (ESF_3.1.b.(iv))
• promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promova-

rea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă; (ESF_3.1.b.(v))
• strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; (ESF_3.1.b.(vi))

Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării pro-
fesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcur-
sul vieții (ESF_3.1.c)

• reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul pre-
școlar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informa-
le pentru reintegrarea în educație și formare; [ESF_3.1.c.(i)]

• îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la aces-
tea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate; 
[ESF_3.1.c.(ii)]
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• creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre 
formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței 
de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și 
validarea competențelor dobândite; [ESF_3.1.c.(iii)]

Creșterea capacității instituționale a autorităților și părților interesate pu-
blice și a eficienței administrației publice (ESF_3.1.d)

• efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor pu-
blice la nivel național, regional și local în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și 
a bunei guvernanțe; (ESF_3.1.d.(i))

• consolidarea capacităților pentru toate părțile interesate care își desfășoară activitatea în domeniul 
educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al formării și al ocupării forței de muncă și al politicilor so-
ciale, inclusiv prin pacte sectoriale și teritoriale în vederea mobilizării în favoarea realizării de reforme 
la nivel național, regional și local. (ESF_3.1.d.(ii))
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Alocare financiară
milioane €
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ESF 3.1.a
milioane €

ESF 3.1.b
milioane €
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ESF 3.1.c
milioane €

ESF 3.1.d
milioane €
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VIII. Dezvoltare rurală –  
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală
milioane €
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Domenii de intervenție
milioane €
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Prioritatea 1 
încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu accent 
pe următoarele aspecte:

Domeniul 1A 
încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zo-
nele rurale;

Măsuri
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 

(art._15.)
15.1 a ajută fermierii, tinerii fermieri așa cum au fost definiți în prezentul regulament, deținătorii de 
păduri, alți gestionari de terenuri și IMM-urile din zonele rurale să beneficieze de servicii de consiliere 
în vederea ameliorării atât a performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor, întreprinderilor și/
sau investițiilor lor, cât și a capacității acestora de a genera beneficii pentru climă și de a fi reziliente la 
schimbările climatice;
• Cooperare (art._35.)

Domeniul 1B 
consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvi-
cultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în 
scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu 
îmbunătățite;

Măsuri
• Cooperare (art._35.)

Domeniul 1C 
încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sec-
toarele agricol și forestier

Măsuri
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
• 14.1 în cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire 

de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. 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 pe termen scurt la nivelul conducerii exploa-
tațiilor și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri.
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Prioritatea 2 
creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivită-
ții tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a ges-
tionării durabile a pădurilor, cu accent pe următoarele 
aspecte:

Domeniul 2A 
îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea 
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversifi-
cării activităților agricole;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.1 ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate a exploatației agricole;
17.3 vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, și 
furnizarea și economisirea energiei și a apei;
• Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (art._19.)
19.3 plățile anuale sau plățile unice acordate fermierilor eligibili pentru schema pentru micii fermieri sta-
bilită la titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 („schema pentru micii fermieri”) care își transferă 
definitiv exploatația altui fermier;
• Cooperare (art._35.)
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 
(art._15.)

Domeniul 2B 
facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător 
și, în special, a reînnoirii generațiilor.

Măsuri
• Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (art._19.)
19.1 ajutor la înființarea întreprinderii pentru:

i. tinerii fermieri;
ii. activități neagricole în zone rurale;
iii. dezvoltarea fermelor mici;

• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 

(art._15.)



CLUJ-NAPOCA
MAI 2014

Prioritatea 3 
promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agri-
cultură, cu accent pe următoarele aspecte:

Domeniul 3A 
îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
Măsuri
• Înființarea grupurilor și organizațiilor de producători (art._27.)
• Cooperare (art._35.)
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.2 vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei 
I la Tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate 
fi un produs care nu face obiectul anexei respective;
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 

(art._15.)

Domeniul 3B 
sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor;

Măsuri
• Gestionarea riscurilor (art._36.)
36.2 contribuții financiare la fonduri mutuale destinate plătirii de compensații financiare fermierilor pen-
tru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile sau de izbucnirea unei boli la ani-
malele sau plante, de infestare cu dăunători sau de un incident de mediu;
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Prioritatea 4 
refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor 
care sunt legate de agricultură și silvicultură, cu ac-
cent pe următoarele aspecte:

Domeniul 4A 
refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele 
Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, 
precum și a stării peisajelor europene;

Măsuri
• Agromediu și climă (art._28.)
• Agricultura ecologică (art._29.)
• Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (art._31.)
• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (art._21.)
21.1 împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)

Domeniul 4B 
ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a 
pesticidelor;

Măsuri
• Agromediu și climă (art._28.)
• Agricultura ecologică (art._29.)
• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (art._21.)
21.1 împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)

Domeniul 4C 
prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului;

Măsuri
• Agromediu și climă (art._28.)
• Agricultura ecologică (art._29.)
• Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (art._31.)
• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (art._21.)
21.1 împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
• Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite (art._22.)
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
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Prioritatea 5 
promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 
rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte:

Domeniul 5A 
eficientizarea utilizării apei în agricultură;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.3 vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, și 
furnizarea și economisirea energiei și a apei;
17.2 vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei 
I la Tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate 
fi un produs care nu face obiectul anexei respective;
• Agromediu și climă (art._28.)
• Cooperare (art._35.)

Domeniul 5B 
eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.2 vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei 
I la Tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate 
fi un produs care nu face obiectul anexei respective;
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 

(art._15.)

Domeniul 5C 
facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimen-
tare, în scopul bioeconomiei;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.1 ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate a exploatației agricole;
• Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (art._19.)
19.2 investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
• Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (art._20.)
20.2 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, in-
clusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
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Domeniul 5D 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.1 ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate a exploatației agricole;
• Agromediu și climă (art._28.)
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)

Domeniul 5E 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură;

Măsuri
• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (art._21.)
21.1 împădurirea și crearea de suprafețe împădurite;
• Agromediu și climă (art._28.)
• Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (art._14.)

Prioritatea 6 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în zonele rurale, cu accent pe 
următoarele aspecte:

Domeniul 6A 
facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă;

Măsuri
• Investiții în active fizice (art._17.)
17.2 vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei 
I la Tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate 
fi un produs care nu face obiectul anexei respective;
• Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (art._19.)
19.2 investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
19.4 investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei 

(art._15.)

Domeniul 6B 
încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;

Măsuri
• Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (art._20.)
• Grupurile de acțiune locală LEADER (art._42.)
• Kit-ul de inițiere LEADER (art._43.)
• Activitățile de cooperare din cadrul axei LEADER (art._44.)
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Alocare financiară

1A - 1B - 1C – Domeniu de intervenție
milioane €

2A - 2B – Domeniu de intervenție
milioane €
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3A - 3B – Domeniu de intervenție
milioane €

4A - 4B – Domeniu de intervenție
milioane €
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4C – Domeniu de intervenție
milioane €

5A - 5B – Domeniu de intervenție
milioane €
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5C - 5D - 5E – Domeniu de intervenție
milioane €

6A - 6B – Domeniu de intervenție
milioane €
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