
Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

2014-2020
din care FESI:

31 mld.€
alocare Politica de Coeziune din FESI:

23 mld.€

~

~



Am definitivat metodologia de flat rate pentru sectorul de 
apă / apă uzată și am obținut acordul Comisiei Europene 

pentru un procent de 6% (flat rate) aplicat la veniturile nete 
în cazul proiectelor de apă, apă uzată. Prin aceasta măsură, 
10 proiecte  în valoare totală de 3,33 mld euro au ajuns în 

faza finală - 3 proiecte cu contracte semnate la nivel 
național, gata să fie trimise la Comisie pentru aprobare și 7 

proiecte pregătite pentru semnarea contractului.

Am realocat fonduri către sectorul IMM și către 
strategiile regionale de specializare inteligentă și am 

creat o axă nouă pentru sprijinirea orașelor mici

TOP 10+

Cele mai importante realizări în perioada
ianuarie 2017 – octombrie 2019 

Am lansat 95% din apeluri  ceea 
ce înseamnă că proiectele 
contractate vor putea fi 

implementate in perioada de 
programare 2014 – 2020 (cu 

respectarea reguli n+3)

Am inițiat un amplu proces de simplificare 
a procedurior aplicate proiectelor atât în 

etapa de evaluare, cât și în etapa de 
implementare a acestora (de exemplu: 
opțiunea de standarde de cost și costuri 

simplificate)

Am obținut acordul de principiu al 
Comisiei pentru includerea 

spitalelor regionale în categoria 
proiectelor fazate, ceea ce permite 
finanțarea acestora și în exercițiul 
financiar 2021 – 2027, cererile de 
finanțare sunt finalizate și vor fi 

transmise către AM

6951 contracte / decizii de finanare 
semnate, reprezentând 88% din 

totalul sumelor UE alocate României  
pentru perioada 2014-2020 si o suma 

de 19,8 miliarde € plătiți 
beneficiarilor de fonduri 



Am decontat din fonduri europene 
investițiile demarate de autoritățile 
publice centrale / locale și plătite 
din alte surse (buget de stat/local 

sau împrumuturi)

Am asigurat condițiile necesare pentru demararea rapidă a 
proiectelor, imediat după semnarea contractelor, prin  
folosirea mecanismului de pre-finanțare care asigură 

beneficiarilor lichiditățile necesare implementării activităților 
(acordarea de tranșe de până la 10% din valoarea proiectului. 
În cazul  beneficiarilor cărora li se aplică regulile ajutorului de 

stat/minimis prefinanțarea poate ajunge și la 40%).

Am continuat negocierea pachetului legislativ aferent 
Politicii de Coeziune 2021 -2027 – la încheierea 

Președinției României erau finalizate negocierile pentru 
7 BT și regulamentele specifice fondurilor, fapt ce a 

favorizat demararea rapidă a trialogului cu Parlamentul 
European.  

Am creat un mecanism de decontare din 
fonduri europene a cheltuielilor efectuate 
pentru lucrările executate în regie proprie 

în cadrul POIM - pentru situațiile 
excepționale în care beneficiarii își asumă 
finalizarea proiectelor de infrastructură cu 
un stadiu fizic de realizare de minim 80%, 

care au fost abandonate de către 
constructori (OMFE nr. 558/2018 privind 

condițiile de decontare din fonduri 
europene a cheltuielilor efectuate pentru 

lucrările executate în regie proprie în 
cadrul POIM).

TOP 10+
În domeniul sănătății am 
finanțat cele mai ample 
programe naționale de 

screening  a unor boli cronice 
(tuberculoză, hepatită etc)

Cele mai importante realizări în perioada
ianuarie 2017 – octombrie 2019 



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019*

Contracte/ decizii de finanţare semnate cu beneficiarii

2016 2017-2019
decembrie ianuarie octombrie

1,3 mld.€

5% 
din alocare 
UE a PO

=
19,8 mld.€

88% 
 din alocare

UE a PO

=

total până în

prezent

21,1 mld.€

93,5% 
din alocare 
UE a PO

=

7.189 contracte6.951 contracte238 contracte

raportare până la 31.10.2019



De la plăți la absorbție
în proiectele care au finanțare UE aprobată

Beneficiarii 
efectuează plăți 
și transmit CR 
către AM/OI

AM / OI
primește
și verifică

sc urp tmit

ACP 
(Autoritatea de Certificare Plăți)

verifică și trimite la CE

CE
verifică și rambursează 

către RO

Timp mediu: 7 luni
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Plăţi către beneficiari

2016 2017-2019
decembrie ianuarie octombrie

100 mil.€

0,4% 
 din alocare

UE a PO

=
22,3% 

 din alocare
UE a PO

=
5,1 mld.€ contribuție UE

22,7% 
din alocare 
UE a PO

=

6 mld. €5,9 mld. €
5 mld.€ contribuție UE

total până în

prezent

raportare până la 31.10.2019



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

din alocarea UE 
aferentă programelor 

=
9,92 mld.€

=
32% 

PO
Infrastructură

Mare

PO
Competitivitate

PO
Regional

PO
Capacitate 

Administrativă

PO
Asistență 
Tehnică

PO
Capital Uman

PN 
Dezvoltare 

Rurală

PO 
Pescuit și 

Afaceri Maritime

La nivelul Uniunii Europene, rata medie a sumelor FESI primite de la Comisia Europeană se situează la ~36%.

Stadiul absorbţiei FESI – octombrie 2019
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Rata de absorbţie a contribuţiei UE

prezent
4,7 mld.€

Urmare aplicațiilor de plată trimise CE, au fost realizate 
rambursări de către CE în valoare de 4 miliarde €.

Î n anul 2016 nu au fost solicitate sume la rambursare pentru 
exercițiul financiar 2014-2020.

PO Infrastructura Mare (2 mld.€) 
PO Competitivitate (292,3 mil.€) 
PO Regional (1,173 mld.€)
PO Capacitate Administrativă (96,6 mil.€) 
PO Asistență Tehnică (128 mil.€)
PO Capital Uman (927,7 mil.€)



Programe operaționale – Informații implementare
la data de 31 octombrie 2019 

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM

INDICATOR Valori la 31.10.2019

Alocare UE program 9,22 mld.€

Număr contracte finanțare 280 contracte

Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate 9,24  mld.€

Număr proiecte în evaluare 29 proiecte

Număr proiecte în contractare 17 proiecte

Valoare proiecte în contractare 483,65 mil.€

  Plăți către beneficiari 2,55 mld.€

  Sume rambursate de Comisia Europeană 1,78 mld.€



Top 5 proiecte
Programul Operațional Infrastructură Mare 

ianuarie 2017 - octombrie 2019

Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a 
Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza max. de 160 
km/h, tronsonul 2 km. 614-Gurasada și tronsonul 3 Gurasada-Simeria (1,20 mld.€)

Infrastructura integrată pentru zona orbitală (1,20 mld.€)

Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) (682 mil.€)

Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila (424 mil.€)

Construcția autostrăzii Lugoj – Deva lot 2, lot 3 si lot 4 
(sectorul Dumbrava – Deva) - FAZA 2 (423 mil.€)

Titlu Proiecte:



POCU

Programul Operațional Capital Uman

INDICATOR Valori la 31.10.2019

Alocare UE program 4,37 mld.€

Număr contracte finanțare 1.273 contracte

Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate 3,36 mld.€

Număr proiecte în evaluare 373 proiecte

Număr proiecte în contractare 51 proiecte

Valoare proiecte în contractare 67,28 mil.€

  Plăți către beneficiari 1,2 mld.€

  Sume rambursate de Comisia Europeană 778,76 mil.€

Programe operaționale – Informații implementare
la data de 31 octombrie 2019 



Top 5 proiecte
Programul Operațional Capital Uman

ianuarie 2017 - octombrie 2019

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor (565 mil.€)

PRO ACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor 
de muncă pentru șomeri și inactivi (259 mil.€)

Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/ SIDA (225 mil.€)

Bursa profesională (82 mil.€)

"UNIT 5 RMD si RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile 
mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate” (75 mil.€)

Titlu Proiecte:



POC

Programul Operațional Competitivitate

INDICATOR Valori la 31.10.2019

Alocare UE program 1,33 mld.€

Număr contracte finanțare 398 contracte

Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate 1,03 mld.€

Număr proiecte în evaluare 499 proiecte

Număr proiecte în contractare 4 proiecte

Valoare proiecte în contractare 23,64 mil.€

  Plăți către beneficiari 399,82 mil.€

  Sume rambursate de Comisia Europeană 240,48 mil.€

Programe operaționale – Informații implementare
la data de 31 octombrie 2019 



Top 5 proiecte
Programul Operațional Competitivitate

ianuarie 2017 - octombrie 2019

Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de 
cercetare și educație din România (53 mil.€)

Dezvolatarea infrastructurii publice de cercetare dezvoltare și crearea de noi 
infrastructuri (12 mil.€)

Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor 
mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui 
sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului 
Concurenței (8 mil.€)

Îmbuntățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de 
raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data (7 mil.€)

Sistem de interoperabilitate tehnologica cu statele membre UE - SITUE (2 mil.€)

Titlu Proiecte:

12 mil.€



POAT

Programul Operațional Asistență Tehnică

INDICATOR Valori la 31.10.2019

Alocare UE program 252,77 mil.€

Număr contracte finanțare 108 contracte

Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate 280,39 mil.€

Număr proiecte în evaluare 6 proiecte

Număr proiecte în contractare 0

Valoare proiecte în contractare 0

  Plăți către beneficiari 131,88 mil.€

  Sume rambursate de Comisia Europeană 109 mil.€

*Din totalul celor 108 proiecte pentru care au fost semnate contracte/decizii de finanțare, 
1 proiect a fost reziliat în februarie 2019, în valoare UE de 230.081,08 €
(curs inforeuro aferent lunii oct. 2019, 4,7515 lei/euro).

Programe operaționale – Informații implementare
la data de 31 octombrie 2019 



Top 5 proiecte
Programul Operațional Asistență Tehnică 

ianuarie 2017 - octombrie 2019

Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul autoritatii 
publice centrale, având calitatea de coordonator al implementarii si gestionarii FESI, precum si 
de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM, si pentru personalul structurilor suport 
implicat in oordonarea, gestionarea si controlul FESI (III) (68 mil.€)

Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curții de 
Conturi – Autoritatea de Audit implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI (27 mil.€)

Întărirea capacității Ministerului Sănătății de a pregăti și implementa proiectele Spitalelor 
Clinice Regionale de Urgență: Craiova, Iași, Cluj (16 mil.€)

Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curții de Conturi - 
Autoritatea de Audit implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI (15 mil.€)

Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria si a cheltuielilor 
conexe (11 mil.€)

Titlu Proiecte:



POAD

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

INDICATOR Valori la 31.10.2019

Alocare UE program 441,01 mil.€

Număr contracte finanțare 11 contracte

Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate 392,70 mil.€

Număr proiecte în evaluare -

Număr proiecte în contractare 0

Valoare proiecte în contractare 0

  Plăți către beneficiari 138,36 mil.€

  Sume rambursate de Comisia Europeană 69 mil.€

Programe operaționale – Informații implementare
la data de 31 octombrie 2019 



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019*

Apeluri lansate

2016 2017 - 2019
decembrie ianuarie octombrie

15 mld.€

54% PO
=

10,4 mld.€

41% PO
=

25,4 mld.€

95% PO
=

*au fost lansate apeluri de proiecte pentru toate cele 6 programe
operaționale (PO Infrastructură Mare, PO Capital Uman, 

PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă și 
PO Asistență Tehnică

din alocare totală 
includ apelurile de la 

transporturi cu 
depunere continuă 

24% dintre acestea au 
trebuit relansate

din alocare totală total până in prezent

total până în

prezent*

raportare până la 04.10.2019



Bilanț iunie - septembrie 2019 proiecte contractate prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare

154,99 mil.€
valoare contracte semnate

2
proiecte aprobate de

către Comisia Europeană
în valoare de 905 mil.€

Proiectul pentru 
podul Brăila - Tulcea

550 mil.€

Proiectul regional de dezvolatere
a infrastructurii de apă și apă uzată
din județele Cluj și Sălaj

355 mil.€

19
contracte
semnate



Bilanț iunie - septembrie 2019
Programul Operațional Capital Uman

apeluri 
lansate

 proiecte
intrate în evaluare

în perioada 
de mandat 

529
10

400 mil.€

contracte
semnate

159

361 mil.€
304 mil.€ 
contribuție UE

40 mil.€ 
buget național



Bilanț iunie - septembrie 2019
Proiecte semnificative contractate în perioada mandatului

Programul Operațional Competitivitate

15 co
n
tr

a
ct

e
 s

e
m

n
a
te valoare totală

224,33  mil.€

contribuție UE

190,21  mil.€
buget național

34,12  mil.€



Bilanț iunie - septembrie 2019
Programul Operațional Asistență Tehnică*

13
contracte/
decizii de 
finanțare 

8,80 mil.€ 
valoare contribuție Uniunea Europeană

1,58 mil.€ 
valoare contribuție Bugetul de Stat

*program cu depunere continuă



Proiecte de apă și apă uzată finanțate prin POIM
în așteptarea hotărârii de guvern prin care să beneficieze de

aplicarea ratei de 6% din veniturile nete agreate cu CE 

3 proiecte cu contracte semnate, în așteptare 
să fie trimise în vederea aprobării către Comisie

proiecte pregătite pentru semnarea contractului 
de finanțare7 1,20 mld.€ 

1,13 mld.€ 



Proiecte de apă și apă uzată finanțate prin POIM
gata pentru a fi aprobate național și trimise la Comisie 

Tulcea

Galați

Brăila

Vrancea

Ialomița

Călărași

Constanța
(Raja)

Giurgiu

Ilfov

Teleorman

OltDolj

Mehedinți

Gorj
Vâlcea

Argeș

Dâmbovița

Prahova

Buzău

Vaslui
Bacău
(Onești)

Iași

Botoșani

Suceava

Neamț

MaramureșSatu-Mare

Sălaj

Bihor

Cluj
Mureș

Harghita

Covasna

Arad

Timiș
Hunedoara

Caraș-Severin

Bistrița-Năsăud

Alba

Sibiu
Brașov

București
(Ghidigeni)

210,11 mil. € 
(valoare eligibilă)

162,68 mil. € 
(valoare eligibilă)

292,93 mil. € 
(valoare eligibilă)

211,81 mil. € 
(valoare eligibilă)

47,00 mil. € 
(valoare eligibilă)

40,97 mil. € 
(valoare eligibilă)

233,74 mil. € 
(valoare eligibilă)

374 mil. € 
(valoare eligibilă)

258 mil. € 
(valoare eligibilă)

493 mil. € 
(valoare eligibilă)

proiecte pregătite pentru semnarea contractului de finanțareproiecte cu contracte semnate, în așteptare să fie trimise în vederea aprobării către Comisie



Ce lăsăm pregătit pentru semnare / aprobare
 de către COM în lunile octombrie/noiembrie 2019?

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Ghidigeni
40,97
mil.€

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Teleorman
162,68 
mil.€

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

P
O

IM

P
O

IM

P
O

IM

P
O

IM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Olt
210,11 
mil.€

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Buzău
292,93 
mil.€

P
O

IM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Bacău - Onești
47 

mil.€
Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM



Ce lăsăm pregătit pentru semnare / aprobare
 de către COM în lunile octombrie/noiembrie 2019?

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Suceava
233,74 
mil.€

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Satu Mare
211,81  
mil.€

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare. 
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile 
nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

P
O

IM

P
O

IM

P
O

IM

P
O

IM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Constanța (RAJA)
493 

mil.€
Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la 
COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% 
(flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Dolj
374 

mil.€

P
O

IM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Ilfov
258 

mil.€

Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la 
COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% 
(flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la 
COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% 
(flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM



Proiecte în pregătire Programul Operațional Infrastructură Mare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

1. Dotarea cu echipamente de 
intervenție terestră, maritimă și aeriană 
(cerere de finanțare planificată a fi 
transmisă în luna noiembrie 2019)
 
2. Construirea de centre de instruire, 
comandă și control

2  proiecte 
în pregătire

 m
il
.€600



Tulcea

Galați

Brăila

Vrancea

Ialomița

Călărași

Constanța
Giurgiu

Ilfov

Teleorman

OltDolj

Mehedinți

Gorj
Vâlcea

Argeș

Dâmbovița

Prahova

Buzău

Vaslui
Bacău

Iași

Botoșani

Suceava

Neamț

MaramureșSatu-Mare

Sălaj

Bihor

Cluj
Mureș

Harghita

Covasna

Arad

Timiș
Hunedoara

Caraș-Severin

Bistrița-Năsăud

Alba

Sibiu
Brașov

București

 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze în al doilea semestru al anului 2019   

7ap
el

u
ri

alocare financiară

81 mil.€

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

2 sunt pe MORE (MDR) și pe LESS (LDR), 
celelalte fiind proratate, 
cu acoperire națională 



 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze 

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

1

1. Organizarea de programe regionale de depistare (screening),  stadializare și acces la tratament 
al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C 
- etapa a II-a

Beneficiari**:
Solicitant eligibil: 
Ministerului Sănătății, Institut sau instituție medicală publică în subordinea Ministerului Sănătății
Parteneri eligibili: 
Ministerului Sănătății, 
Institut sau instituție medicală publică în subordinea Ministerului Sănătății, 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății, 
ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitățile 1.2. și/ sau 1.6 și/ sau activitatea 2)

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Activități:
 - Furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic 
și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu 
virusuri hepatitice B/ D și C
- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind screeningul în cazul bolilor 
hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C

valoare proiect
20 mil.€ număr persoane vizate

130.000



 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze 

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

2

1. Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II - less
2. Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II – more

Beneficiari :**
Solicitant: 
Institut sau instituție medicală – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III care au 
competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect
Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății, 
 Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății,
 Autorități ale administrației publice locale;  Autorități publice - spitalele publice
 ONG-uri relevante (exclusiv subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2)
 Furnizori de servicii medicale în sistemul public/ contract cu CASS (exclusiv pentru subactivitatea 1.3) 

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Activități:
 - Furnizarea programelor și serviciilor de sănătate esențiale de prevenție, depistare precoce, 
diagnostic și tratament precoce prenatal
 - Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului

număr persoane vizate

130.000

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din regiunile vizate de prezentul ghid este de 2mil.€.

valoare proiect
20 mil.€



 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze 

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

3

Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce,
diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: 

Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Beneficiari:**
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management 
pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat – Subprogramul de 
depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Nord Est

Activități: 
- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 
tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Nord Est
- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col.

valoare proiect
42 mil.€ număr persoane vizate

1.000.000



 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze 

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

4

Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, 
diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II” pentru regiunile de 

dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Beneficiari:**
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management 
pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat – Subprogramul de 
depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Nord Est

Activități:
-  Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 
tratament al leziunilor mamare incipiente.
-  Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.

valoare proiect
16 mil.€ număr persoane vizate

30.000



 Sănătatea - domeniu prioritar
Apeluri  POCU finanțate din fonduri europene *

care urmează să se lanseze 

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

5

Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
precoce al cancerului colorectal - etapa II - less

Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
precoce al cancerului colorectal - etapa II – more

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Beneficiari:**
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru 
Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat – Subprogramul de depistare precoce 
activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

Activități:
-  Sprijin pentru furnizarea unor programe și servicii de sănătate esențiale cu o componentă puternic orientată către 
prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al patologilor prioritare -  cancer colorectal, 
inclusiv prin formarea profesioniștilor implicați și dezvoltarea cadrului metodologic
-  Intervenții și activități de informare, educare, conștientizare, comunicare la nivel de individ, grup și/sau comunitate cu 
accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populației și de gradul 
de conștientizare al propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate

valoare proiect
25 mil.€ număr persoane vizate

30.000



Ce lăsăm pregătit pentru depunere 
în lunile octombrie / noiembrie 2019?

POIM
Beneficiar: MAI - IGSU
Proiect:
Dotarea cu echipamente 
de intervenție terestră, 
maritimă și aeriană.
Construirea de centre de 
instruire, comandă și 
control.
Status la 14.10.2019:
Studiu de fundamentare și 
analiză cost-beneficiu 
pregatire (contract BEI – 
PASSU) / în prezent în curs 
de ranforsare cu ajutorul 
JASPERS
Data estimare depunere:
Noiembrie 2019 (pentru 
proiectul care presupune 
dotarea)
Data estimare contract:

600 mil.€

POR
Beneficiar: 
Ministerul Sănătății

Proiect:
Spitalul Regional de 
urgenta Iasi

Status la 14.10.2019:
SF finalizat si predate
Indicatori tehnico-
economici aprobati prin 
HG 290/2019

Data estimare depunere:
Octombrie 2019 

Data estimare contract:
Decembrie 2019

500 mil.€
POR

Beneficiar: 
Ministerul Sănătății
Proiect:
Spitalul Regional de 
urgenta Cluj-Napoca

Status la 14.10.2019:
SF finalizat si predate
Indicatori tehnico-
economici aprobati prin 
HG 667/09.09.2019

Data estimare depunere:
Octombrie 2019

Data estimare contract:
Ianuarie 2020

539 mil.€

POR
Beneficiar: 
Ministerul Sănătății
Proiect:
Spitalul Regional de 
urgenta Craiova

Status la 14.10.2019:
In asteptarea avizului de 
mediu (data preconizata 
18.10.2019)
In asteptarea avizarii 
indicatorilor tehnico-
economici in Comitetul 
Interministerial (initial 
planificat pentru 
11.10.2019)

Data estimare depunere:
Noiembrie/Decembrie 
2019
Data estimare contract:
Martie 2020

602 mil.€



Ce am inițiat în intervalul iunie – octombrie 2019?

Lansarea în cadrul POCU a unui apel 
dedicat dezvoltării competențelor 
digitale ale angajaților din companii 
cu domenii de activitate aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor 
identificate conform SNC și SNCDI. 

Status: Ghid în pregătire urmând a fi 
lansat în consultare publică până la 
finalul lunii noiembrie 2019.
 

Lansarea în cadrul POCU a unei scheme de ajutor 
(proiect non competitiv) cu beneficiar Ministerul 
Turismului.
Schema vizează formarea profesională a 
angajaților în domeniul turismului precum și a 
șomerilor pentru a le crește șansele de angajare 
în acest domeniu răspunzând, astfel, și nevoii 
angajatorilor de a avea acces la resurse umane 
bine pregatite
Status: Fișa de proiect este pregătită și se va 
solicita la COM modificarea Programului

Data estimativă de lansare schema – ianuarie 
2020 

Includerea proiectului 
privind dezvoltarea 
Aeroportului Brașov în 
Planul de Acțiune JASPERS 
în vederea pregătirii 
documentelor specifice 
pentru a fi depus spre 
finanțare în cadrul POIM.

Status – scrisoare oficială 
transmisă către JASPERS 
care analizează și 
înaintează pentru 
aprobare oficială către 
COM.

Aprobarea informală a 
fost obținută.

Discuții cu COSR, MTS și alți actori relevanți din domeniul sportului în vederea 
includerii sportului ca domeniu finanțabil în viitoarea perioadă de programare 
având în vedere impactul și rolul pe care il are în promovarea incluziunii 
sociale.
Reprezentanți ai COSR au fost invitați să participe în grupurile de lucru pentru 
viitoarea perioadă de programare.



Apeluri în pregătire
Programul Operațional Capital Uman

Apel necompetitiv

Pregatirea angajaților (O.S. 3.12) 
și a somerilor (O.S. 3.1-3.6) în 
domeniul Turismului

Beneficiar: Ministerul Turismului 

Ÿ Creșterea competitivității și calității forței de muncă din sectorul turism și 
ospitalitate prin operaționalizarea unui sistem inovativ de gestiune a 
fluxurilor de formare profesională care procedează la asigurarea unui 
proces de matching direct între cerere și oferta de competențe necesare în 
sectorul turism și ospitalitate.

Ÿ Creșterea nivelului de competențe pentru 7.500 de angajați din sectorul 
turism prin furnizarea de  care vizează cursuri de formare profesională
ocupații specifice sectorului turism și ospitalitate, competențe stabilite în 
baza unui plan de formare profesională realizat în parteneriat cu actorii 
interesați și actualizat cu o frecevență anuală.

Ÿ Creșterea competitivității și calității forței de muncă din sectorul turism și 
ospitalitate prin operationalizarea unui sistem inovativ de gestiune a 
fluxurilor de formare profesională care procedează la asigurarea unui 
proces de matching direct între cerere și oferta de competențe necesare în 
sectorul turism și ospitalitate.

Ÿ Creșterea șanselor de ocupare în sectorul turism și ospitalitate pentru 2500 
de șomeri prin integrarea acestora în măsuri active (informare și consiliere, 
formare profesională) adaptate la specificul sectorului turism și ospitalitate 
dar și la specificul individual, respectiv integrarea în muncă, în sectorul 
turism și ospitalitate a 750 de șomeri participanți la măsurile active 
furnizate.

Activități propuse:



Apeluri în pregătire
Programul Operațional Capital Uman

Apel în pregătire 

Obiectiv Specific:
3.12 Îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe/ competențe/ 
aptitudini aferente sectoarelor 
economice/ domeniilor 
identificate conform SNC și SNCDI 
ale angajaților. Acesta va fi lansat 
în consultare după analiza AP3 și 
identificarea sumelor ce pot fi 
alocate acestui apel.

Ÿ Participarea angajaților la   în programe de formare profesională
domeniul alfabetizarii digitale și TIC. Se vor finanța cursuri de 
calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, 
cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri 
care vizează un singur element competență sau cursuri realizate 
și/sau după caz certificat în regim propriu.

Ÿ  pentru recunoașterea Evaluare/ validare și certificare
competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC, din domeniile TIC și specializare inteligentă conform 
SNCDI

Activități propuse:



Apeluri în pregătire
Programul Operațional Capital Uman

Planul Național pentru Autism: 

AM POCU propune prelungirea 
termenului de depunere proiecte 
până la data de 19.12.2019 
(termen actual de închidere apel 
este 30.10.2019) - întâlnire 
organizată de SGG (Comitetul 
Interministerial) 

Ÿ Finanțarea dezvoltării de competențe specifice activităților cu 
copiii cu CES pentru cadre didactice, prin accesarea imediată a 
finanțării disponibile prin apelul . În Măsuri de educație de tip ADS
cadrul acestui apel cu o , care poate alocare de peste 160 mil.€
finanșa cel puțin  (cca 2 proiecte/ județ), sunt 80 proiecte
prevăzute activități de dezvoltare competente pentru cadre 
didactice ( )500 cadre/proiect

Ÿ Competențele pentru lucrul cu copiii cu CES reprezintă o 
prioritate, conform Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii, 
Măsura #7 (...) O atenție deosebită va fi acordată formării cadrelor 
didactice care lucrează cu elevii cu CES sau a celor care lucrează în 
comunități izolate.

Variante propuse:



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

· Crearea unui cadru de implementare cât mai predictibil pentru implementarea 
proiectelor de către beneficiari;
· Încadrarea în termenele procedurale de către AM/OI;
· Realocarea de fonduri către sectoarele cu potențial maxim de absorbție în 
interiorul și între Programele Operaționale: majorarea alocării destinate IMM-urilor; 
crearea unei axe noi pentru sprijinirea orașelor mici; posibilitatea finanțării 
strategiilor regionale de specializare inteligentă;
· Măsuri de simplificare aplicate orientărilor/ghidurilor pentru solicitanți, 
procedurilor pentru beneficiari, precum și utilizarea unor opțiuni de costuri 
simplificate;
· Utilizarea instrumentelor financiare, ca metodă de implementare a FESI, în mai 
multe programe operaționale, pentru sprijinirea IMM-urilor în fazele incipiente și de 
creștere;
· Elaborarea de forme îmbunătățite ale manualului beneficiarului, cuprinzând 
informații clare și complete privind toate etapele derulării unui proiect; 

Măsuri întreprinse în vederea accelerării 
absorbției/ simplificării procesului de implementare 

1



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

·  Îmbunătățirea continuă a cadrului legal, prin modificările aduse OUG nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene:
- mecanismul de pre-finanțare asigură beneficiarilor lichiditățile necesare implementării (prin 
acordarea, în general, de tranșe de până la 10% din valoarea proiectului și de până la 40%, cu 
respectarea unor condiții, în cazul beneficiarilor cărora li se aplică regulile ajutorului de 
stat/minimis);
- categoriile de cheltuieli ce pot fi incluse în cererile de plată (salarii, subvenții, burse) au fost 
extinse;
- premisele supracontractării până la 200% au fost create în funcție de programul operațional;
- sumele necesare pentru sprijinirea spitalelor publice, care nu își puteau asigura cofinanțarea 
proiectelor, au fost asigurate prin bugetul Ministerului Sănătății;
- decontarea din fonduri europene a investițiilor demarate de autoritățile publice 
centrale/locale și plătite din alte surse (buget de stat/local sau împrumuturi);
- abordare unitară pentru toate programele cu privire la nivelul co-finanțării private la maxim 
2% pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, 
înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate.

Măsuri întreprinse în vederea accelerării 
absorbției/ simplificării procesului de implementare 

2



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

· Sprijinirea autorităților locale – prin promovarea OUG nr. 27/2017 pentru adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au putut solicita, 
inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare inter-comunitară, de la MFP, în cursul anului 2017, 
contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 500.000 mii lei, 
pentru asigurarea pre-finanțării și/sau co-finanțării proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate 
proiectelor; măsura a fost prelungită și pentru 2018-2019 prin OUG nr. 11/01.03.2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare.
· Prin OUG 30/2018, au fost asigurate sumele necesare, prin bugetul Ministerului Sănătății, 
pentru sprijinirea spitalelor publice care nu își puteau asigura cofinanțarea proiectelor;
· Introducerea de modele standard de contacte de lucrări (proiectare și execuție), prin HG 
nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de 
contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Crearea unui mecanism de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru 
lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM, pentru situațiile excepționale în care 
beneficiarii, în anumite condiții, asumă finalizarea proiectelor de infrastructură, cu un stadiu 
fizic de realizare de min. 80%, care au fost abandonate de către constructori (OMFE nr. 
558/2018 privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru 
lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM).

Măsuri întreprinse în vederea accelerării 
absorbției/ simplificării procesului de implementare 

3



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

1. Astfel, în data de 15 mai negocierile au vizat aspecte generale privind procesul de programare a 
fondurilor de coeziune alocate României în perioada 2021-2027, fiind discutat calendarul procesului de 
programare, acțiunile întreprinse până la acel moment, o primă discuție privind domeniile propuse spre 
finanțare, plecând de la analiza realizată de către autoritățile române a investițiilor propuse de Comisia 
Europeană prin Anexa D la Raportul de Țară publicat de forul european în februarie 2019.

2. A doua reuniune, din 2-3 iulie a.c., a fost axată pe discuții privind condițiile favorizante privind 
sănătatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, inovarea și digitalizarea, precum și pe 
identificarea viziunii strategice și a nevoilor de investiții pe sectoarele: mediu,  energie, broadband și 
transport. 

3. La reuniunea din data de 10 iulie au avut loc negocieri informale cu privire la stadiul îndeplinirii 
condițiilor favorizante privind sectoarele riscuri, economie circulară (deșeuri), apă/apă uzată, 
biodiversitate, precum și necesarul de asistență tehnică pentru aceste sectoare. 

4. A 4-a reuniune a avut loc în perioada 17-19 septembrie, fiind purtate discuții pe fiecare obiectiv de 
politică în parte, doar pe obiectivul de politică 2 – o Europă mai verde fiind abordat numai sectorul 
energie, nu și cele privind protecția mediului și apă/apă uzată. Astfel, sectoarele vizate au fost: transport, 
energie, cercetare, TIC, incluziune socială și reducerea sărăciei, ocupare, educație, sănătate, broadband, 
investiții teritoriale/urbane. De asemenea, pe lângă aspectele sectoriale, au mai fost abordate subiectele 
privind asistența tehnică, viziunea asupra arhitecturii programelor operaționale și aspecte privind 
condițiile favorizante privind comunitatea roma, egalitatea de gen, Carta Drepturilor Omului, dizabilități.

Pregătirea perioadei de programare 2021-2027



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Realocările FEDR se pot realiza cu respectarea concentrării tematice stabilite prin 
Regulamentul FEDR (minim 50% FEDR pentru Obiectivele tematice  1,2,3,4 pentru 
LDR, respectiv 60% pentru MDR).

Condiții:

Re a l o c a r e a  r e z e r v ă 
performanță trebuie să se 
realizeze cu respectarea 
valorilor totale pe fonduri 
și pe tipuri de regiuni, 
precum și concentrarea 
tematică. (reg. 1301/2013 
– reg. specific FEDR)

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat membru în ceea ce privește regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și regiunile mai dezvoltate 
nu sunt transferabile între aceste categorii de regiuni.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), COM poate accepta, în circumstanțe justificate în mod corespunzător, legate de implementarea unuia sau mai 
multor obiective tematice, o propunere a unui stat membru – cu ocazia transmiterii pentru prima dată de către acesta a acordului de parteneriat sau, 
în circumstanțe justificate în mod corespunzător, cu ocazia alocării rezervei de performanță sau a unei revizuiri semnificative a acordului de 
parteneriat – să transfere până la 3 % din creditul total pentru o categorie de regiuni către alte categorii de regiuni.

FES+
FEDR

15,50 m
ld.€

FES

4,77 m
ld.€

FEDR

10,73 m
ld.€



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POC varianta 1

F
E
D

R AP 2 Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor pentru 
o economie digitală 
competitivă LDR

Obiectiv tematic 2

Axa prioritară de la care se realocă RP Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

POC AP 1 Cercetare, dezvoltare și inovare 

Obiectiv tematic 1

10,40 mil.€ MDR
(compensare cu aceeași sumă FSE, LDR, POCU)

18,51 mil.€ LDR

AP1 Contractare 69,12%, RA 24,59%  (pe total AP1)
Varianta 1 urmareste remedierea unor erori în lansarea apelurilor de proiecte; realocarea către:

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri CDI Secțiunea F  - proiecte Roadmap infrastructuri publice CDI
Beneficiari - entități de drept public cuprinse în Roadmap-ul național al infrastructurilor CDI.  
Contractare 55,62%, Grad depunere 897% (proiecte in evaluare). 

Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare de procese și de produse în sectoarele economice care 
prezintă potențial de creștere Sectiunea D
Beneficiari - entități de drept privat, respectiv întreprinderi mici nou-înființate inovatoare.
Specificul acestui tip de proiecte permite o implementare relativ rapidă (sub 24 de luni), valoarea maximă a unui proiect 
fiind 1 mil.€ MDR și 1,5 mil.€ LDR. 
Contractare 94,85%, Grad depunere 348% 

Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POC varianta 2

F
E
D

R AP 2 Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor pentru o 
economie digitală 
competitivă LDR 

Obiectiv tematic 2

Axa prioritară de la care se realocă RP Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

POC AP 1 Cercetare, dezvoltare și inovare 
LDR (Regiuni mai puțin dezvoltate)

Obiectiv tematic 1

28,91 mil.€

F
E
D

R AP 2 Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor pentru o 
economie digitală 
competitivă MDR

Obiectiv tematic 2

Axa prioritară de la care se realocă RP Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

POC AP 1 Cercetare, dezvoltare și inovare 
MDR (Regiuni mai dezvoltate)

Obiectiv tematic 1

3,64 mil.€

Ap1 Contractare 69,12%, RA 24,59%  (pe total Ap1)
Varianta 2 respectă prevederile Reg. Nr. 1303/2013 ref. la modalitatea de realocare pastrand tipul de fond, 
respectiv tipul de regiune.

Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POIM

F
C

AP 7 Creșterea eficienței energetice la 
nivelul sistemului centralizat de 
termoficare în orașele selectate 

Obiectiv tematic 4

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

Ap5, OS5.2 Contractare 109%, 
RA 62,92%, (pe total AP)

Obiectiv tematic 5

11,26 mil.€

F
E
D

R
F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 4 Protecția mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversității, monitorizarea 
calității aerului și decontaminare a 
siturilor poluate istoric LDR

AP 6 Promovarea energiei curate și 
eficienței energetice în vederea susținerii 
unei economii cu emisii scăzute de carbon 
LDR

AP 8 Sisteme inteligente și sustenabile de 
transport al energiei electrice și gazelor 
naturale LDR

POR AP 2 IMM-uri LDR

38,71 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

POR, LDR, AP2 Contractare 85,66%, 
RA –24,13% (pe total AP)

22,79
mil.€

11,84
mil.€

4,08
mil.€

11,26
mil.€

Obiectiv tematic 7

Obiectiv tematic 4

Obiectiv tematic 6

Obiectiv tematic 3

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POCU varianta 1

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

  AP 3 Locuri de muncă pentru toți MDR

  AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei  și LDR
MDR

  AP 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității  și LDR MDR

  AP 6 Educație și competențe  și LDR MDR

O
T

 8
O

T
 9

O
T

 9
O

T
 1

0

POCU - AP 3 
Locuri de 

muncă pentru 
toți – LDR

174,83
mil.€

Ap3, LDR Contractare 
105, RA – 16,59%

O
T

 8

20,61
mil.€

1,35
mil.€

59,27
mil.€

16,95
mil.€

80,65
mil.€ OT 8 și OT 10

F
S
E

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POCU varianta 2

AP 6 Educație și competențe LDR 

AP 3 Locuri de muncă pentru toți 
MDR

AP 4 Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei MDR

AP 5 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității MDR

AP 6 Educație și competențe MDR

O
T

 1
0

O
T

 9
O

T
 9

O
T

 1
0

O
T

 8

76,23
mil.€

1,35
mil.€

3,29
mil.€

0,33
mil.€

4,42
mil.€

AP 2 Îmbunătățirea situației 
tinerilor din categoria NEETs 

AP 4 Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei LDR 

AP 5 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității LDR 

O
T

 8
O

T
 9

O
T

 9

20,61
mil.€

55,97
mil.€

12,62
mil.€

POCU - AP 3 
Locuri de 

muncă pentru 
toți – LDR

164,44 mil.€

OT 8 și OT 10

POCA – AP1 
Administrație 

publică și 
sistem judiciar 

eficiente 
(regional local) 

MDR
10,40 mil.€

OT 11

AP 3, 
LDR Contractare 105%, 

RA – 16,59%

POCA; 
AP 1 Contractare 85%, 

RA – 20,08%

Justificarea realocării către axa 
performantă/acțiune/obiectiv specific

F
S
E

Justificarea realocării către axa 
performantă/acțiune/obiectiv specific

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POCA

F
SE

AP 2 Administrație 
publică și sistem 

judiciar accesibile și 
transparente (central) 

LDR și MDR

Obiectiv tematic 11

11,26
mil.€

Axa prioritară de la care se realocă RP Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

POCA AP 1 Administrație publică și 
sistem judiciar eficiente (regional 

local) LDR și MDR

Obiectiv tematic 11

11,26 mil.€

Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

Ap1 Contractare 104, RA –20,08%

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POR

F
E
D

R
F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 1 Transfer tehnologic LDR
9,03 mil.€ 

Obiectiv tematic 1

AP 3 Eficiență energetică LDR
83,10 mil.€  

Obiectiv tematic 4

AP 4 Dezvoltare urbană LDR 
70,73 mil.€ 

Obiectiv tematic 4, 6, 9, 10

POR AP 2 IMM-uri LDR

Obiectiv tematic 3

162,86 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap2 Contractare 85,66%, RA – 24,13%

OS2.1.  Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în 
domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Contractare 64,41%
 

OS2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin 
creșterea productivității muncii în IMM-uri în 
sectoarele competitive identificate în SNC

Contractare 101,49%

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POPAM

F
E
PA

M Prioritatea Uniunii 1 - 
Promovarea pescuitului sustenabil din 
punct de vedere al mediului, eficient 

din punct de vedere al utilizării 
resurselor, inovator, competitiv și 

bazat pe cunoaștere

0,45
mil.€

Axa prioritară de la care se realocă RP Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

POPAM Prioritatea Uniunii 2 - Stimularea 
acvaculturii sustenabile din punct de vedere al 

mediului, eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, competitive și 

bazată pe cunoaștere - Măsura II.2

0,45 mil.€

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POR

F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 6 Drumuri județene LDR

Obiectiv tematic 7

AP 7 Turism/stațiuni turistice 
LDR

Obiectiv tematic 8

POR AP 5 Patrimoniu cultural LDR

Obiectiv tematic 6

27 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap5 Contractare 142,41%, RA  – 12,92%

OS5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea 
și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Contractare 158,63%
 

OS5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici, mijlocii si 

municipiul București
Contractare 93,26% 

55,41 
mil.€

5,98 
mil.€

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POR

F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 9 CLLD LDR

Obiectiv tematic 9

AP 10 Educație LDR

Obiectiv tematic 10

POR AP 8 Sănătate LDR

Obiectiv tematic 9

35,23 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

AP8 Contractare 118,35%, RA  –  35,20%
OS8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a 

celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Contractare 185,63% 

OS8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de 
urgență

Contractare 89,32% 

OS8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Contractare 55,62% 

4,51 
mil.€

15,25 
mil.€

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POR

F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 11 Cadastru LDR

Obiectiv tematic 11

AP 14 Spitale regionale LDR

Obiectiv tematic 9

POR AP 13 Regenerare orașe mici 
LDR

Obiectiv tematic 9

43,13 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap13 Contractare 43,70%, RA  0,09%

15,21 
mil.€

9,00 
mil.€

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



Etape pentru realocare rezerve performanță, 
revizuirea țintelor indicatorilor 

POR

F
E
D

R
F
E
D

R
F
E
D

R

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță 

AP 6 Drumuri județene MDR
0,64 mil.€ 

Obiectiv tematic 7

AP 9 CLLD MDR
0,52 mil.€  

Obiectiv tematic 9

AP 10 Educație MDR
2,55 mil.€ 

Obiectiv tematic 10

POR AP 3 Eficiență energetică MDR

Obiectiv tematic 4

3,71 mil.€

Justificarea realocării către axa 
performanță/acțiune/obiectiv specific

AP3 Contractare 82,93%, RA  5,27%

OS3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari
Contractare 79,09%

  
OS3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Contractare 89,89%

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”
Propunerea Comisiei Europene pentru România 2021 - 2027

30,6
mld.€
fără cofinanțare17,323

mld.€

FEDRprin

FSE+prin

Programul 

Cooperare 
Teritorială

prin

8,385
mld.€

4,499
mld.€ FCprin

392
mil.€

Această alocare nu reprezintă neapărat alocarea finală a României în perioada 2021-2027, ea reprezintă doar propunerea Comisiei 
supusă negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual. Aceste negocieri au un grad sporit de sensibilitate comparativ cu perioada 
precedentă având în vedere că alocările pentru unele state membre au fost diminuate cu 20-24% comparativ cu actuala perioadă de 
programare (ex. Ungaria 24%, Cehia 24%, Lituania 24%, Estonia 24%, Malta 24%, Polonia cu 23,3%, Slovacia 21,7%, Germania 20,5%), 
numai câteva state înregistrând  (ex. Bulgaria, Grecia și , Italia 6,4%, Finlanda 5,1%).creșteri România cu 8%



„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”
Obiectiv de politică pentru România 2021 - 2027

FEDR

OP1 
35%

o Europă mai 
inteligentă

OP2 
30%

o Europă mai 
ecologică, 

cu emisii reduse 
de carbon

OP OP3 / 4  
29%

o Europă 
conectată

o Europă 
mai socială

OP5 
6%

o Europă mai 
apropiată de 

cetățeni
cel puțin



„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”
Obiective specifice pentru România 2021 - 2027

FSE+

25%
Incluziunea 

socială

Inițiativa 
dedicată 
tinerilor 
NEETs

Ajutorarea 
celor mai 

defavorizate 
persoane

Alte 
obiective 
specifice 

FSE+

Obiectiv politic: OP 4 - O Europă mai socială

10%

8%

57%



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

8+



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

8 Programe Operaționale Regionale 
OP 1, OP 2, OP 3, OP 4, OP 5

Autorități de Management: Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR)

Finanțare: FEDR

ADR

municipii și 
municipii reședință 

de județ -
urban mare

cercetare aplicată, 
inovare, mobilitate, 

infrastructură (socială, 
educațională, 

mobilitate etc), 
eficiență energetică

 în clădiri

orașe - urban mic

mobilitate, 
infrastructură,

eficienta energetică 
în clădiri, turism,
securitate urbană, 
patrimoniu cultural

Susținerea 
IMM-urilor

specializare 
inteligentă,

transfer 
tehnologic etc

Rețea de transport
județeană, 
regională

descărcări 
autostradă, 

conectivitate la 
rețeaua de bază

CORE TEN-T

1 2 3 4 5

Capacitate
administrativă

pentru 
beneficiari

6 7

Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritarăAxa prioritară Axa prioritară

Asistență
Tehnică

Sprijinirea 
Investițiilor
Teritoriale 
Integrate 

(ITI)



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru 

Programul dezvoltare teritorială integrată*
OP 4, OP 5

Autoritate de Management: POCA

Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)

POCA

DLRC urban
- sprijin 

pentru pregătirea
strategiilor GAL  

și asigurarea 
cheltuielilor de
funcționare ale 

GAL-urilor urbane

Turism
(centre turistice, 

puncte de informare
și mapare, obiective

turistice zonale 
finanțate în cadrul

strategiilor de 
dezvoltare locală 

gestionate de 
GAL-uri urbane)

1 2 3

Cultură și
patrimoniu 

cultural

4

Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară

Sprijin
complementar 
pentru proiecte

aferente teritoriilor 
acoperite de 
strategiile 

gestionate de 
GAL-urile rurale

*Obiectivul de politică 5 – va finanța acele domenii care nu sunt eligibile la finanțare în obiectivele de politică 1-4 în 
baza strategiilor locale integrate. Intervențiile DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) 
trebuie să contribuie la atingerea indicatorului „ Utilizatori ai obiectivelor turistice și culturale finanțate”

finanțare prin 
strategiile de 

dezvoltare locală 
gestionate de 

GAL-uri urbane

5

Axa prioritară

Intervenții de 
sprijin pentru 

persoanele 
dezavantajate
(alimente, rechizite, 

obiecte de 
puericultură etc)



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

Program operațional sănătate
OP 1, OP 2, OP 4

Autoritate de Management: urmează a se decide

Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)

1 2 3 4 5

Spitale 
regionale

Beneficiar:
Ministerul 
Sănătății

Infrastructura 
de sănătate
(intervenții de 

eficiență și 
consolidare

pentru risc seismic)

Beneficiar:
Autorități 

Publice Locale

E-sănătate

Beneficiar:
Ministerul 
Sănătății

Servicii medicale
(formare, medicină de 
familie - specializare, 
programe naționale, 

prevenție)

Beneficiar:
Ministerul 
Sănătății

Cercetare în 
domeniul 
medical

Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară

4



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

Program operațional capital uman
OP 4

Autoritate de Management: POCU

Finanțare: FSE+

POCU

NEETs Educație Ocupare

Servicii 
sociale 

sistemice
dezinstituționalizare, 
combatere sărăcie, 

migranți 

Capacitatea
administrativă

1 2 3 4 5

Axa prioritară

Asistență
tehnică

6 7

Axa prioritarăAxa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară

Sprijinirea 
Investițiilor
Teritoriale 
Integrate

ITI 



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru 

Programul operațional infrastructură mare
OP 2, OP 3  

Autoritate de Management: POIM

Finanțare: FEDR și FC

POIM

1 2 3 4

Energie 
(eficiența 

energetică, 
regenerabile, 

transport 
energie)

Mediu 
(deșeuri, 

apa/apă uzată, 
biodiversitate, 

situri 
contaminate)

Transport 
TEN-T CORE

Riscuri 
(sistemice 
naționale, 
eroziune 
costieră)

5

ITI
Delta

Dunării

Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

Programul de creștere inteligentă și digitalizare
OP 1, OP 3

Autoritate de Management: urmează a se decide (POR sau POC)

Specializare 
inteligentă 
națională
 (Danubius, 

cercetare clasică,
AP - rețele de 

transfer tehnologic) 

 
E-guvernare 

(digitalizare) 
securitate 
cibernetică

1 2

Finanțare: FEDR

Broad-Band 

3

Axa prioritară Axa prioritară Axa prioritară



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027
Propunere de lucru

Programul operațional asistență tehnică
OP 1 - 4, %FEDR, %FSE, %FC

Autoritate de Management: 
POAT

POAT

Pentru 
funcționare 

sistem

Pentru 
beneficiari, 

inclusiv 
ADI ITI

1 2

Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)

Axa prioritară Axa prioritară



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

V2 - Concentrare tematică

valorile sunt exprimate în milioane €

valorile sunt exprimate în milioane €

V1 - Concentrare tematică și teritorială



Pentru perioada următoare de programare
subiecte deschise care trebuie continuate

Descentralizarea 
POR

Un program 
operațional 
MULTI FOND 

pentru sănătate

ITI-uri 
inclusiv în

zona montană



Implementarea fondurilor europene
Bilanț ianuarie 2017 – octombrie 2019

a  la Consiliul UEPreședinți  României

Progresele înregistrate în negocierea pachetului legislativ 
aferent Politicii de Coeziune 2021 -2027

La încheierea Președinției 
României, erau finalizate 
negocierile pentru 7 BT și 
regulamentele specifice 

fondurilor, fapt ce a favorizat 
demararea rapidă a 

trialogului cu Parlamentul 
European. 


