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Politica de dezvoltare a Uniunii Europene

•
•
•

•
•
•

Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica fundamentală a UE
fiindu-i alocat 1/3 din bugetul său şi urmăreşte:
Reducea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele membre/regiunile UE;
Îmbunătăţirea funcţionării Pieţei unice;
Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE.
Obiectivele de intervenţie ale PCES:
Convergenţă – pentru regiunile unde PIB/locuitor este sub 75% din media UE;
Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă – pentru regiunile care nu sunt
eligibile pentru obiectivul Convergenţă;
Cooperare teritorială europeană – pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale.

Sumă totală alocată la nivelul UE pentru perioada 2007-2013: 336,1 mld Euro

Politici complementare de dezvoltare: Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC)
şi Politica Comună de Pescuit (PCP).

Repartizare pe obiective la nivel european:

Mijloacele financiare prin care se implementează PCES se numesc Instrumente Structurale
şi cuprind:
1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu doua domenii de interventie:
• Domenii de intervenţie pentru Obiectivul „Convergenţă”
• Domenii de intervenţie pentru Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”
2. Fondul Social European (FSE) are ca domeniu de interventie:
• Domenii de intervenţie pentru Obiectivul „Convergenţă”
3. Fondul de Coeziune (FC) are urmatoarele domenii de interventie:
• Reţelele trans-europene de transport
• Proiecte majore de infrastructură de mediu
• Protecţia mediului ,eficienta energetică şi energie regenerabilă, sisteme de transport
4.Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR):
5.Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe operationale 2007 - 2013

•
•
•

Programele Operaţionale sunt elaborate de către Autorităţile de Management şi stabilesc
domeniile majore de intervenţie ale FSC
Autoritatea de Management (AM) este responsabilă de implementarea în întregime a
Programului Operaţional.
Organismele Intermediare (OI) – instituţii publice (de regulă) cărora le pot fi atribuite unele
responsabilităţi privind implementarea curentă şi relaţiile cu Beneficiarii.
Beneficiarii (BF) – entităţi care aplică pentru finanţare şi implementează proiecte individuale
sau scheme de granturi cofinanţate de PO

•
•
•
•

Programe Operaţionale care oferă posibilităţi de finanţare directă pentru mediul de afaceri
(inclusiv pentru IMM-uri):
PO Sectorial Creşterea competitivităţii economice;
PO Sectorial Dezvoltarea resurselor umane;
PO Regional.
Alaturi de aceste trei fonduri structurale mai exista si Programul National de Dezvoltare
Rurala care face parte din fondurile complementare, respectiv din Fondul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare.

Fondurile Europene de preaderare
Programul PHARE (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria
Ajutor pentru Reconstructia Economiei) este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare
finanţat de către Uniunea Europeană pentru a asista ţările candidate din Europa Centrală şi
de Est candidate la aderarea la Uniune.
Obiective programului Phare:
1. Întărirea administraţiilor şi instituţiilor publice pentru funcţionarea eficientă întru Uniunea
Europeană.
2. Promovarea convergenţei cu legislaţia vastei legislaţii a Uniunii Europene (acquis
communautaire) şi reducerea nevoilor de perioade de tranziţie.
3. Promovarea coeziunii economice şi sociale.
Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeana pentru a ajuta
statele candidate (tarile care si-au depus cererea de aderare la Uniunea Europeana) in
procesul de pre-aderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.
Scopul principal al programului SAPARD: asigura crearea unor produse competitive si de a se
evita efectele negative ce pot aparea daca Romania nu este pregatita din punct de vedere
econonomic, institutional si legislativ in perioada post-aderare.

•
•
•
•

•
•
•

Programul SAPARD a fost dezvoltat pe patru axe principale:
Axa prioritara 1: Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii produselor agricole
prelucrate
Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltare rurala si agricultura
Axa prioritara 3. Dezvoltarea economiei rurale
Axa prioritara 4. Dezvoltarea resurselor umane
Programul Ispa (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre cele
trei instrumente de finantare nerambursabila (impreuna cu Phare si Sapard) care a venit in
sprijinul tarilor candidate in pregatirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeana. Programul
ISPA a finantat in perioada 2000-2006 proiecte in domeniul infrastructurii de transport si de
mediu.
Obiective generale ale programului ISPA:
Sa sprijine tarile candidate in vederea alinierii standardelor sale de mediu la cele ale Uniunii
Europene;
Sa extinda si sa conecteze retelele de transport proprii cu cele trans-europene;
Sa familiarizeze tarile beneficiare cu politicile si procedurile aplicate de Fondurile Structurale
si de Coeziune ale Uniunii Europene;

Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T)

•
•
•
•

•
•
•
•

Obiectivul global al POS-T îl reprezintă promovarea în România a unui sistem de transport
durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi
bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în
cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.
Obiective specifice ale POS-T:
Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru
protecţia mediului înconjurător;
Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile
dezvoltării durabile;
Promovarea transportului feroviar, naval şi inter-modal;
Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane
Categorii de proiecte POS Transport:
În cadrul portofoliului de proiecte al POST se pot regăsi următoarele tipuri de proiecte:
proiecte individualizate;
proiecte grup (neindividualizate);
proiecte concurs;

CINE poate obtine finantare pentru acest program:
• administratiile infrastructurii nationale de transport (CN ADNR SA, CN Cai Ferate CFR SA);
• administratiile porturilor si aeroporturilor;
• Ministerul Transporturilor;
• alti beneficiari.
Bugetul total:
2011 - 983.487.517 Euro
2012 - 1.053.278.629 Euro
2013 - 1.125.640.063 Euro
Total: 4.846.382.553 Euro
Axele prioritare si domeniile majore de interventie:
Axa Prioritară 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării
unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale Uniunii
Europene
• DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
• DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei TEN-T 22
• DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei TEN-T 18

•
•

Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în
afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru
călători
DMI Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene
DMI Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

•
•
•

Axa Prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei
mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
DMI Renovarea transportului inter-modal
DMI Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
DMI Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

•
•

Axa Prioritară 4 – Asistenţă Tehnică
DMI Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POST
DMI Sprijin pentru informare şi publicitate privind POST

•
•

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
•

•

•

•
•
•
•

Acest program a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a
priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul
Strategic Naţional de Referinţă.
Obiective specifice ale POD-CA:
consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de
responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei
publice româneşti;
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu accentul
pus pe continuarea procesului de descentralizare;
Acest program finanteaza:
-studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state
membre;
-studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul
cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;
-managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor
de management;
-asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala;

-asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;
-training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
-studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de
monitorizare si evaluare.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• -administratia centrala si locala;
• -institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice locale;
• -organizatiile neguvernamentale;
Bugetul total:
2011 - 29.865.828 Euro
2012 - 24.604.847 Euro
2013 - 22.706.759 Euro
Total: 159.696.434 Euro
Axele prioritare si domeniile majore de interventie:
AXA PRIORITARĂ 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici
publice
• DMI Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
•
•
•

•
•

DMI Creşterea responsabilizării administraţiei publice
DMI Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

•
•

AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice,cu
accentul pus pe procesul de descentralizare
DMI Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
DMI Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

•
•

AXA PRIORITARĂ 3 – Asistenţă tehnică
DMI Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru
pregătirea următorului exerciţiu de programare
DMI Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA

Programul Operational Regional - POR

•
•

•
•
•
•
•

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate
teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice,
prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
Obiectivul strategic al POR este orientat spre:
Crearea a 15.000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015
Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/ locuitor, în perioada 20072013.
Obiective specifice ale POR:
Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor;
Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a
legăturilor cu zonele înconjurătoare;
Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor;
Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

Acest program finanteaza:
• reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;
• dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);
• reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si
sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu,
sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• intreprinderi mici si mijlocii;
• autoritatile publice locale;
• unitatile sanitare si de asistenta sociala;
• organizatiile neguvernamentale;
• comunitatea locala.
Bugetul total:
• 2011 - 556.767.943 Euro Total 2.991.727.376 Euro
• 2012 - 663.832.914 Euro
• 2013 - 806.269.201 Euro

Axele prioritare si domeniile majore de interventie:
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
• Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare urbană
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
• DMI Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• DMI Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
• DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
• DMI Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă
• DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
• DMI Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi

•
•

locală
DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
DMI Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor;

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
• DMI Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe;
• DMI Crearea / dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea
durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice;
• DMI Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică;
Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică
• DMI Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
• DMI Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

Programul Operational Sectorial Mediu POS Mediu

•

•

•
•

•
•

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a
standardelor de mediu şi, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a
României la UE cu privire la protecţia mediului.
Obiective specifice ale POS Mediu:
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigur.
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în zonele urbane până în 2015 şi stabilirea
structurilor regionale pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.
Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe până în 2015.
Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate
de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.
Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
Acest program finanteaza:
proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
proiectele de constructie sau reabilitare a statiilor de epurare;

proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport al deseurilor;
proiecte de construire a unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (medicale,
provenite din echipamente tehnice etc);
• proiecte de reabilitare a retelelor de distributie a apei calde si a caldurii;
• proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
• proiecte care sustin biodiversitatea;
• proiecte de infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor acestora;
• proiecte de elaborare a unor harti de pericol si risc al inundatiilor si inclusiv proiectele de
informare publica si de instruire in domeniul reducerii riscurilor;
• proiecte de reabilitare a zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• autoritatile publice centrale, regionale si locale;
• companiile regionale de apa;
• administratiile ariilor protejate;
• Administratia Nationala "Apele Romane";
• Organizatii Non-Guvernamentale.
•
•

Bugetul total:
• 2011 - 761.146.030 Euro
• 2012 - 848.813.721 Euro
• 2013 - 930.977.111 Euro
• Total 3.802.794.810 Euro
Axele prioritare si domeniile majore de interventie:
Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”
Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor istorice contaminate”
• Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de
management al deseurilor“
Axa Prioritară 3 – “Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin
reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică
în zonele prioritare identificate”

Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii”
• Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii
Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului natural în
zonele mai puţin vulnerabile”
• Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor
• Domeniul major de intervenţie 2 - Reducerea eroziunii costiere

Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii Economice POS CCE
•

•
•

•
•
•
•

Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti
pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o
crestere medie anuala a productivitatii de cca. 5,5 % pana in 2015. Aceasta va permite
Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.
Obiective specifice ale POS CCE:
Consolidarea si dezvoltarea sectorului productive pentru dezvoltare durabila
Valorificarea si calificarea echipamentelor de productie, largirea bazei de productie, inovarea
proceselor de productie si a echipamentelor si sprijinirea adoptarii standardelor
internationale care conduc la cresterea gamei de produse; Cresterea ofertei de consultanta
specializata si sprijinul internationalizarii contribuie la procesul de crestere a cotei de piata.
Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor.
Cresterea capacitatii C&D, stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv.
Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public si cel privat.
Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Acest program finanteaza:
extinderea capacitatii de productie;
modernizarea intreprinderii;
Sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe,
precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,
gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor;
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
- IMM-urile si intreprinderile mari;
- autoritatile locale;
- operatorii economici din sectorul energetic;
- furnizorii de retele de comunicatii electronice
Bugetul total:
2011 - 528.395.407 Euro
2012 - 456.947.159 Euro
2013 - 406.462.565 Euro
Total 2.284.675.277 Euro

AXA PRIORITARA 1 - Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie
• DMI Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special
a IMM-urilor
• DMI Accesul IMM-urilor la finantare
• DMI Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
• DMI Cercetare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in
vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie;
• DMI Investitii in infrastructura de Cercetare Dezvoltare - Inovare (CDI) si dezvoltarea
capacitatii administrative
• DMI Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
AXA PRIORITARA 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat
• DMI Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
• DMI Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne
• DMI Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul
combaterii schimbarilor climatice
• DMI Energie eficienta si sustenabila (îmbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii
sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
• DMI Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde“
• DMI Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea
cu energie
AXA PRIORITARA 5 - Asistenta tehnica
• DMI Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS-CCE
• DMI Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare IT

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –POS DRU
Obiective specifice ale POS DRU
• Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv învăţământul
superior şi cercetarea;
• Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
• Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
• Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele
rurale;
• Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
• Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.
Acest program finanteaza:
• organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii
avansate;
• pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a
intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca
legala;

implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri;
• dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM-uri.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• scoli, universitati, centre de cercetare;
• furnizori acreditati de formare profesionala;
• camerele de comert si industrie;
• sindicatele si patronatele;
• IMM-urile.
Bugetul total:
• 2011 - 595.593.519 Euro
• 2012 - 666.545.305 Euro
• 2013 - 679.876.212 Euro
• Total 5.904.305.634 Euro
•

Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
• DMI Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
• DMI Calitate în învăţământul superior;
• DMI Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;
• DMI Calitate în formarea profesională continuă;
• DMI Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
• DMI Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
• DMI Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;
•
DMI Acces şi participare la FPC.
• Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
• DMI Promovarea culturii antreprenoriale;
• DMI Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;
• DMI Dezv. parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile.

Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
• DMI Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare;
• DMI Formarea personalului propriu al SPO.
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
• DMI Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
• DMI Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
• DMI Dezvoltarea economiei sociale;
• DMI Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
•
DMI Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;
• DMI Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii.
Axa Prioritară 7 “Asistenta tehnica”
• DMI Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU;
• DMI Sprijin pentru promovare şi comunicare POSDRU.

Programul Operational Asistenta Tehnica -POAT

•

•

•
•
•

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui proces
de implementare a instrumentelor structurale1 în România în conformitate cu principiile şi
regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv
management financiar, monitorizare şi control.
Obiective specifice ale POAT
Asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi
implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi
pregătirea pentru următoarea perioadă de programare a instrumentele structurale.
Asigurarea unei diseminări coordonate la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la
instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare
conform Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
Autoritatile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operationale;
Organismele Intermediare;
Autoritatea de Certificare si Plata; Autoritatea de Audit.

Bugetul total:
• 2011 - 34.460.571 Euro
• 2012 - 38.078.930 Euro
• 2013 - 38.840.510 Euro
• Total: 164.348.287 Euro
Axa Prioritară 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea
programelor
• DMI Sprijin pentru managementul şi implementarea Instrumentelor Structurale
• DMI Domeniul Major de Intervenţie – Evaluare
• DMI Formare orizontală în domeniul gestionării programelor /proiectelor
• DMI Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare
şi Plată şi a Autorităţii de Audit
Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de
Management al Informaţiei
• DMI Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale
• DMI Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori

•
•

DMI Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator,
precum şi activităţi de informare privind SMIS
DMI Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C

Axa Prioritară 3 – Diseminarea informaţiei şi promovarea Instrumentelor Structurale
• DMI Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la
instrumentele structurale alocate României
• DMI Funcţionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale

Programul Operational de Pescuit -POP
Obiectiv general POP :
Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati
durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de
protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.
Acest program finanteaza:
• promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din
peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
• campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de
peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);
• organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;
• construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si
dezvoltarii faunei si florei acvatice;
• reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de
migratie pentru speciile migratoare.

CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de
pescuit;
• organizatii de pescari;
• persoane fizice;
• agenti economici;
• autoritatile publice locale;
• organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
• comunitatea locala.
Bugetul total:
• 2011 - 39.257.052 Euro
• 2012 - 42.262.575 Euro
• 2013 - 45.362.301 Euro
• Total 193.429.630 Euro

Axele prioritare si masurile acestei axe:
Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare
• Masura 1.1 Încetarea permanenta a activitatilor de pescuit
• Masura 1.2 Încetarea temporara a activitatii de pescuit
• Masura 1.3: Investitii la bordul navelor si selectivitate
• Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa
• Masura 1.5 - Compensatii socio – economice pentru managementul flotei Comunitare

•
•
•
•

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea si marketingul
produselor obtinute din pescuit si acvacultura
Masura 2.1. Acvacultura
Masura 2.2. Pescuit în apele interioare
Masura 2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui
Masura 2.4 Schema de inginerie financiara

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun
• Masura 3. 1. Actiuni colective

•
•
•
•

Masura 3. 2. Protectia si dezvoltarea florei si faunei acvatice
Masura 3.3. Porturi de pescuit, locuri de debarcare si adaposturi
Masura 3. 4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare
Masura 3. 5. Actiuni pilot

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
• Masura 4.1 Dezvoltarea zonelor pescaresti
Axa Prioritara 5 Asistenta tehnica
• Actiunea 1 - Gestionarea si punerea în aplicare a programelor
• Actiunea 2 – Studii
• Actiunea 3 – Publicitate si informare
Bugetul total
2011 – 39.257.052 euro
2012 – 42.262.575 euro
2013 – 45.362.301 euro
Total – 193.429.630 euro

Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Obiectiv general PNDR :
Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea
mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,
diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de
dezvoltare locala
Acest program finanteaza:
• crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
• diversificarea economiei locale;
• crearea conditiilor de productie;
• crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si
evenimentelor culturale.
CINE poate obtine fnantare pentru acest program:
• persoane fizice;
• micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
• autoritatile publice locale;

• organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
• comunitatea locala.
Bugetul total:
• 2011 - 1.357.854.634 Euro
• 2012 - 1.359.146.997 Euro
• 2013 - 1.356.173.250 Euro
• Total 6.875.817.062 Euro
Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
• Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri"
• Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"
• Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
• Masura 125 "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea
agriculturii si silviculturii“
-Submasura 125 a1 "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare"
-Submasura 125 a2 "Infrastructura agricola de acces“
-Submasura 125 b "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea silviculturii"

•
•

Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"
Masura 142 "Infiintarea grupurilor de producatori“

Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
• Masura 221 "Prima impadurire a terenurilor agricole"
Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
• Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
• Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice"
• Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
Axa LEADER
• Sub-masura 431.1 "Constructie parteneriate public-private"

Accesarea Fondurilor Europene
Beneficiari eligibili:
• Îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite în Programul Complement pentru fiecare
domeniu major de intervenţie (Programele Complement trebuie prezentate pe paginile de
internet ale ministerelor în care se află Autorităţile de Management);
• Respectă eventuale cerinţe specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul
lansării „cererii de proiecte”, precum şi în Ghidul Solicitantului;
• Are o forma de organizare conformă legilor române şi este înregistrat în România.
Eligibilitatea proiectului:
• Este dezvoltat şi implementat pe teritoriul României;
• Se regăseşte pe lista operaţiunilor eligibile prezentate în Programul Complement, pentru
fiecare domeniu major de intervenţie;
• Se adresează unei zone sau grup ţintă (dacă este cazul), aşa cum este prezentat în Programul
Complement sau în Ghidul Solicitantului;
• Durata şi valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele stabilite în „cererea de
proiecte”;
• Respectă politicile şi normele comunitare şi naţionale în ce priveşte ajutorul de stat, achiziţiile
publice, respectiv egalitatea de şanse, dezvoltare durabilă.

Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale :
Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile, precum
şi cofinanţarea. Cofinanţarea poate fi reprezentată şi de contribuţia în natură a beneficiarului,
aşa cum este prezentată în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor şi în Ghidul
Solicitantului. De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite
de către AM-uri în conformitate cu regulile naţionale de eligibilitate. Astfel, în momentul
lansării unei „cereri de proiecte”, Autoritatea de Management va face cunoscută şi lista cu
cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.
Documentaţie necesară pentru obtinerea finantarii:
• Analiza economico-financiară; Fondurile Structurale ş i de Coeziune 2007-2013
• Analiză de risc;
•
Studiul de fezabilitate;
• Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
• Autorizaţia de construcţie;
•
Aviz de mediu;
•
Evaluarea strategică de mediu;
•
Documente de confirmare a cofinanţării;
•
Detalii privind contribuţia în natură;

Titlul de proprietate/ Act de concesiune
Documente contabile ale firmei;
Cazierul fiscal al persoanei autorizate să depună cererea de finanţare şi al persoanei
responsabile de proiect;
• Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obţinuta de la Administraţia
Financiara).
Paşii care trebuie parcursi în obţinerea finanţării:
• Pasul 1: Beneficiarii eligibili completează cererea de finanţare şi anexele solicitate de
Autoritatea de Management. Există un model unic de cerere de finanţare pentru toate cele
trei instrumente structurale, cu anexe diferenţiate pe fiecare fond în parte;
• Pasul 2: Cererea de finanţare este transmisă Organismului Intermediar / Autorităţii de
Management;
• Pasul 3: Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanţare, în conformitate cu
procedurile interne ale fiecărei AM;
• Pasul 4: După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii
proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement
şi trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare;
• Pasul 5: Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului;
•
•
•

•
•

Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare;
Pasul 7: Aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare.

Va multumim !

