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1.  
 
România continuă să se numere printre țările cu ponderi mari ale populației aflate în situație de risc, departe de media UE28.  
Ultimele date EUROSTAT disponibile cu privire la incidența riscului de sărăcie la nivelul populației din statele membre UE scot în 
evidență gravitatea acestei problemei în rândul populației din România. 
Astfel, Romania inregistreaza, conform datelor pentru 2018, una din cele mai mari rate ale riscului de saracie sau excluziune sociala 
intre tarile UE, de 32,5% din totalul populatiei. In acest context, conform Raportului de tara Romania 2020, unul din trei romani se 
afla la risc de saracie sau excluziune sociala, grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea roma, fiind cele mai expuse la acest fenomen. 
In acelasi timp, se observa ca accesul la servicii primare de sanatate, sociale, educatie este limitat pentru persoanele din mediul rural 
fata de urban, disparitatile existand si la nivel regional, intre regiunile dezvoltate si cel mai putin dezvoltate. 
In aceste conditii, persoanele din mediul rural sunt expuse in mai mare masura la excluziune sociala, in principal copiii si tinerii, 
precum si persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati, familiile monoparentale si cele cu multi copii. 
Totodata, in mediul urban, se mentin discrepantele referitoare la grupurile vulnerabile, astfel ca, desi indicatorul ratei riscului de 
saracie este mai mic fata de rural, categoriile vulnerabile cele mai expuse sunt aceleasi ca in mediul rural. 
Furnizarea serviciilor sociale publice este in responsabilitatea exclusiva a autoritatilor locale (la nivel de judet, oras si comuna). Asa 
cum reiese din Raportul de tara Romania 2020, Romania a facut progrese limitate in ceea ce priveste cresterea gradului de acoperire 



si al calitatii serviciilor sociale la nivel national. Acest lucru este reflectat si de analiza Registrului National al Furnizorilor de Servicii 
Sociale, din care reiese ca in mediul rural, din cele 2861 de comune, in doar 25 exista acreditat un serviciu public de asistenta sociala 
(feb 2020). In acelasi timp, din evidentele Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania, in mediul rural sunt angajati doar 300 
de asistenti sociali. 
Decalajul intre urban si rural in ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local a contribuit la mentinerea situatiilor care 
pun grupurile vulnerabile in situatia de a dezvolta si alte probleme sociale, care in timp conduc la perpetuarea „culturii saraciei” si a 
comportamentelor asociate acestui fenomen. 
Strategiile nationale in domeniul social, aprobate si implementate de catre autoritatile centrale, precum si evolutia macroeconomica 
au contribuit la scaderea ratei riscului de saracie si al excluziunii sociale precum si al indicatorului privind gradul de deprivare 
materiala, insa diferenta intre Romania si media UE28 este inca ridicata. 
In domeniul Incluziunii sociale, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020, a 
urmarit prin initiativele preconizate pentru serviciile sociale, dezvoltarea unui pachet minim de interventii la nivel comunitar, prin 
asigurarea personalului de specialitate (asistenti sociali) la nivelul fiecarui unitati administrativ teritoriale (UAT) si asigurarea cadrului 
interventiei integrate a tuturor actorilor relevanti (educatie, sanatate, protectie sociala si alte servicii publice). In acest sens, prin 
intermediul autoritatii centrale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) sunt in implementare doua proiecte cu finantare 
POCU prin care se sprijina cel putin 489 de UAT care sunt cuprinse in Atlasul comunitatilor marginalizate, prin care se intentioneaza 
punerea in aplicare a masurilor prevazute in strategia nationala. 
Cu toate acestea, la acest moment, din cele 2861 de UAT-uri din mediul rural dupa implementarea proiectelor MMPS care vor infiinta 
inca 489 structuri, tot vor ramane aproximativ 2300 comune fara servicii sociale. Numărul asistenților medicali comunitari era de 
1694 la nivelul lunii aprilie 2020, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din numărul comunelor nu dispuneau de un astfel de 
serviciu.  
In domeniul protectiei drepturilor copilului, un obiectiv principal al Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor 
copilului pentru perioada 2014-2020, a fost cel al dezinstitutionalizarii copiilor din centrele de plasament, prin dezvoltarea masurilor 
de plasament familial la asistenti maternali profesionisti si dezvoltarea infrastructurii rezidentiale de tipul caselor de tip familial ca 
alternative la institutiile mari. In urma implementarii programelor cu fianantare europeana, POR si POCU, acest obiectiv tinde sa fie 
atins. Cu toate acestea, serviciile sociale care ar contribui la prevenirea separarii copilului de familie precum si sprijinirea reintegrarii 
copilului in familie sunt inca insuficient dezvoltate, ca rezultat al lipsei personalului de specialitate la nivel local. 
Referitor la persoanele cu dizabilitati, Strategia Națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015 – 2020, 
care cuprindea ca obiective dezinstitutionalizarea si dezvoltarea de masuri alternative de tip locuinte protejate si servicii de ingrijire 
de zi, a beneficiat de suport din partea programelor cu finantare europeana, urmand ca si pentru urmatoarea strategie (2020-2025) 
sa fie prevazuta continuarea acestui proces. Si in acest domeniu, interventia primara precum si dezvoltarea servicilor de ingrijire de zi 
pentru persoanele cu dizabilitati sunt sub presiunea lipsei personalului de specialitate la nivel local si al infrastructurii reduse pentru 
acest tip de interventii. 
La nivel macro, sistemul de asistenta sociala, de la momentul descentralizarii responsabilitatii catre autoritatile locale, ca rezultat al 
reformelor incepute in anii 90, a cunoscut o dezvoltare la nivelul serviciilor specializate, de obicei structurate la nivel de judet si mai 
putin la nivelul interventiei primare, la nivelul autoritatilor locale (orase si comune), nivel unde a aparut decalajul rural-urban, in 
defavoarea ruralului. Cel mai important factor care a condus la dezvoltarea inegala rural-urban este reprezentat de lipsa resurselor 
financiare pentru investitiile in infiintarea si dezvoltarea serviciilor sociale, care a condus in timp la lipsa resurselor umane in mediul 
rural si la dificultati in gestionarea problemelor sociale. Astfel, referitor la saracie, ruperea ciclului intergenerational al saraciei trebuie 
realizat prin interventii integrate, dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea interventiilor la nivel local si prin utilizarea eficienta 
si eficace a resurselor financiare si umane la nivelul UAT-urilor. Pana in acest moment, se poate observa si o dezvoltare inegala a 
serviciilor si din punct de vedere al categoriilor de beneficiari, acest aspect motivand abordarea urmarita in cadrul programului. 
In acest context, Programul Operational Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) vine cu un ansamblu de masuri integrate prin care 
sprijina la nivel national aplicarea strategiilor nationale si locale pentru a contribui in mod direct la sustinerea procesului de reducere 
al fenomenului saraciei si la sustinerea grupurilor vulnerabile in vederea depasirii situatiei de excluziune sociala. Arhitectura 
interventiilor a fost realizata astfel incat sa fie asigurata implementarea actiunilor in mod integrat, coerent si efficient sis a raspunda 
nevoilor grupurilor vulnerabile tintite, fara a dispersa efortul financiar 
La nivel de program, Prioritatile sprijina grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind masuri care sunt integrate si interconectate, astfel 
incat sa se asigure o alocare financiara eficienta a interventiilor. 
Totodata, masurile prevazute din POIDS urmaresc sa raspunda nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, in principal, dar si din 
mediul urban, atat in ceea ce priveste asigurarea accesului la servicii cat si prin implementarea unor masuri care sa sprijine in mod 
direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). 
Analiza datelor statistice a reliefat grupurile specifice aflate în situație de vulnerabilitate ridicată:  copiii și tinerii,  locuitorii din mediul 
rural,  inclusiv romi, persoanele cu dizabilități,  persoanele cu un nivel scăzut de școlaritate, familiile monoparentale care au 
copil/copii în întreținere, familiile cu mai multi copii si persoanele vârstnice. 
 
Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor in risc ridicat, 
inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban in ceea ce priveste saracia si excluziunea sociala si cresterea accesului la servicii de 
calitate pentru populatia vulnerabila, urmarind obiectivele generale: 
1. Cresterea accesului la servicii sociale pentru populatia vulnerabila, cu precadere din mediul rural prin infiintarea si 
dezvoltarea de servicii sociale la nivel local  
2. Cresterea calitatii serviiciilor sociale destinate persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de 
specialitate bine pregatit la nivel local si infrastructura adecvata 
3. Reducerea gradului de excluziune sociala pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport si servicii accesibile pentru 
depasirea situatiilor de dificultate in care se afla  
4. Cresterea capacitatii sistemului national de asistenta sociala de a raspunde la nevoile populatiei vulnerabile prin 
dezvoltarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale publici si privati la nivel local  
5. Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a identifica si evalua nevoile sociale ale comunitatii intru-un mod participativ si 



de a elabora planuri de actiune adecvate. 
Rezultatele asteptate la nivel de program sunt:  

1. Sprijinirea implementarii a aproximativ 40 de Strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 
2. Asigurarea de locuinte sociale pentru cel putin 2300 de persoane vulnerabile 
3. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor destinate veteranilor 
4. Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului si promovarea nondicriminarii 
5. Dezvoltarea unui centru pentru tineri vulnerabili, pentru mentinerea motivatiei ramanerii in scoala 
6. Asigurarea accesului la servicii primare de asistenta sociala pentru cel putin 40% din populatia Romaniei (aproximativ 2000 

de UAT din mediul rural)  
7.    Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire persoane varstnice la domiciliu cu cel putin 2000 de ingrijitori pentru persoanele 

varstnice din mediul rural 
8.    Sprijin pentru clarificarea situatiei juridice pentru cel putin 100 de asezari informale (rural) 
9.    Cresterea capacitatii de gazduire pentru situatii de urgenta/calamitati cu cel putin 7000 de locuri  
10. Dezvoltarea capacitatii serviciilor destinate copiilor cu probleme de comportament prin infiintarea a trei centre pilot 
11. Sustinerea financiara a cel putin 4700 de tineri la parasirea sistemului institutionalizat in vederea integrarii sociale si 

ocuparii unui loc de munca 
12. Sustinerea financiara a cel putin 470.000 de copii scolari (ciclul primar si gimnazial), proveniti din familii sarace, pentru 

participarea la tabere, inclusiv a asistenţilor personali ai copiilor cu dizabilităţi 
13. Cresterea capacitatii serviciilor de zi pentru copii cu cel putin 141 de servicii nou create de care vor beneficia cel putin 

47000 de copii 
14. Sustinerea financiara a cel putin 20000 de familii monoparentale 
15. Dezvoltarea unui serviciu de tip Call center pentru persoane vulnerabile 
16. Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire pentru persoane varstnice din mediu urban pentru cel putin 2000 de beneficiari 
17. Dezvoltarea infrastructurii pentru 75 de comunitati de sprijin pentru locuire temporara pentru cel putin 1500 persoane 

varstnice vulnerabile  
18. Cresterea capacitatii serviciilor de sprijin si suport pentru incadrarea pe piata muncii a cel putin 4700 de persoane adulte cu 

dizabilitati prin infiintarea a 47 de centre de servicii  
19. Cresterea capacitatii serviciilor de sprijin pentru asigurarea suportului in luarea deciziilor pentru persoane cu capacitate 

restransa de exercitiu prin infiintarea a 47 de echipe judetene care vor sprijini cel putin 47000 de beneficiari  
20. Cresterea capacitatii serviciilor mobile de recuperare pentru persoanele cu dizabilitati prin infiintarea a 47 de echipe mobile 

care vor oferi servicii pentru cel putin 7000 beneficiari 
21. Cresterea capacitatii serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilitati cu cel putin 47 de centre de care vor beneficia cel 

putin 4700 de copii pe an 
22. Sprijin pentru cel putin 49500 de persoane cu dizabilitati, prin acordarea de echipamente/ tehnologie asistiva 
23. Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati prin dezvoltarea retelei de asistenti 

personali profesionisti cu cel putin 1175 de Asistenti Personali Profesionisti 
24. Cresterea capacitatii serviciilor alternative de tip familial prin înființarea de noi locuinte protejate pentru persoane cu 

dizabilitati cu cel putin 3200 de locuri nou create 
25. Cresterea capacitatii serviciilor de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin infiintarea a 80 de servicii noi care vor oferi 

servicii pentru cel putin 5000 de beneficiari pe an 
26. Infiintarea a 85 de servicii de tip respiro pentru 3.000 de copii cu dizabilitati si familiile lor 
27. Cresterea capacitatii serviciilor pentru migranti prin extinderea cu 12 noi centre regionale de integrare si 12 centre 

regionale de cazare precum si un nou centru de cazare cu 500 de locuri 
28. Cresterea capacitatii serviciilor pentru victimele traficului de persoane si ale violentei domestice prin extinderea cu 42 de 

noi locuinte protejate pentru prima categorie de victim si 6 pentru cea de-a doua si servicii de asistenta pentru cel putin 
10000 de victime ale violentei domestice si 2000 de victime ale traficului de persoane 

29. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoane dependente de alcool sau droguri prin infiintarea a 47 de servicii de care 
vor beneficia cel putin 2000 de persoane 

30. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoanele eliberate din penitenciar prin infiintarea a 47 de servicii de sprijin la nivel 
national 

31. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoanele fara adapost prin infiintarea a 47 de servicii la nivel national  
32. Cresterea calitatii serviciilor pentru toate categoriile de beneficiari prin asigurarea formarii specialistilor din serviciile sociale 

publice si private  
33. Asigurarea de ajutor material pentru peste 1.000.000 de persoane dezavantajate 
34. Asigurarea de ajutor material pentru aproximativ 1200000 de copii  

 
Astfel, vor fi sustinute comunitatile marginalizate din mediul rural, inclusiv persoanele varstnice (Prioritatea 3, catre care se aloca si 
cea mai mare parte din anvelopa financiara a programului), persoanele varstnice din mediul urban (Prioritatea 5), copiii, inclusiv 
familiile monoparentale cu copii in intretinere (Prioritatea 4), persoanele cu dizabilitati (Prioritatea 6) si alte grupuri vulnerabile 
(Prioritatea 7) precum persoanele fara adapost, victimele violentei domestice, persoanele eliberate din penitenciar, migrantii si 
persoanele dependente de alcool si droguri, cea din urma categorie fiind in crestere in Romania. 
 
Pentru a incuraja comunitățile locale să dezvolte abordări integrate de jos în sus, programul finanteaza, prin Prioritatea 1 strategiile 
de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii. Aceasta prioritate vine in sprijinul comunitatilor cu provocari locale 
specifice și stimulează capacitatea de schimbare prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului neexploatat din comunități, 
creșterea participării si a implicarii în construirea comunitatii. 
Programul isi propune sa lase la dispozitia grupurilor de actiune locala (GAL) deciziile referitoare la marimea grupului tinta si 



obiectivele ce se doresc atinse (in linie cu obiectivele de politica FSE+), fie ca doresc sa creeze mai multe locuri de munca, sa 
diminueze rata abandonului scolar sau sa infiinteze un centru comunitar, in functie de nevoile si specificitatea populatiei locale, 
conform obiectivelor specifice FSE+ ce pot fi alese in cadrul strategiilor. Daca din punct de vedere al interventiilor tip FSE+, strategiile 
DLRC se vor prezenta foarte divers, elementele comune vor fi constituite de componenta FEDR, respectiv toate vor prezenta o 
investitie in turism (mapare turistica, mici reabilitari etc), in considerarea potentialului turistic ridicat dar insuficient exploatat si  
investitia in infrastructura sociala in legatura directa cu masurile tip FSE propuse spre finantare in cadrul strategiei. 
 
În prezent, în România cât și în alte țări, numărul insuficient de locuințe sociale accentuează disparitățile intre comunitati și agravează 
procesele de integrare. Prin Prioritatea 2 se va finanta atat infrastructura destinata locuintelor sociale, aceasta fiind o foarte 
importanta masura de suport pentru grupurile vulnerabile din mediul urban, cat si alte infrastructuri destinate protejarii dreptului la 
demnitate sociala a unor grupuri specifice, precum veteranii si comunitatea evreiasca. 
 
Prioritatea 3 va sprijini populatia rurala aflata sub incidenta cea mai mare a riscului de saracie si excluziune sociala. Astfel, se 
urmareste dezvoltarea sistemului de asistenta sociala primara, cu asistenti sociali si tehnicieni in asistenta sociala la nivel local 
precum si prin asigurarea interventiei integrate prin dezvoltarea retelei de aistenta medical comunitara si a consilierilor scolari. In 
acest fel se asigura accesul la servicii pentru populatia din mediul rural, mediul in care sunt identificate si cele mai multe probleme 
sociale in randul grupurilor vulnerabile (copii, persoane varstnice, minoritatea roma, persoane cu dizabilitati, familii monoparentale si 
familii cu multi copii). 
Cunoscute fiind problemele cu care se confrunta persoanele varstnice si lipsa serviciilor pentru aceasta categorie, se urmareste prin 
aceasta Prioritatea si dezvoltarea serviciilor de ingrijire pentru persoanele varstnice la nivel local in mediul rural.  
In acest context, vor fi doua masuri, una de sprijin pentru UAT din mediul rural in evaluarea nevoilor si realizarea planurilor de 
actiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale si una pentru dezvoltarea servicilor la nivel local. 
De asemenea, va exista o masura complementara, orientata pentru sprijinirea autoritatilor locale pentru reglementarea statutului 
juridic al asezarilor informale (inclusiv minoritatea roma) pentru cel putin 100 de asezari. 
Pentru a creste capacitatea de reactie a autoritatilor judetene in caz de calamitati si alte situatii de urgente, o masura va urmari 
sprijinirea autoritatilor judetene pentru a creste capacitatea de cazare pentru interventii in aceste situatii. 
 
Saracia copiilor este o consecinta a saraciei familiilor lor. În toate țările UE copiii sunt cel mai vulnerabil grup, media UE28 (24.3%) 
ilustrând faptul că 1 din 4 copii aflându-se în risc de sărăcie sau excluziune socială, însă în România situația este mai precară, 2 din 5 
copii aflându-se în risc de sărăcie sau excluziune socială (38.1%) 1.  
In mediul rural exista 185 de centre de zi pentru copii (copii in risc de separare, copii cu dizabilitati etc), 25 dintre ele fiind centre de zi 
pentru familii cu copii (MMPS, mai 2020). 
Ca raspuns la aceasta situatie si in intampinarea prevederilor strategiilor nationale, prin Prioritatea 4, se urmareste dezvoltarea de 
masuri care sa contribuie la reducerea deprivarii materiale care afecteaza copiii (inclusiv prin sprijinirea famililor monoparentale), 
reducerea riscului de separare a copilului de familie precum si dezvoltarea de servicii specializate pentru copii.  
 
Prin Prioritatea 5 vor fi sprijinite persoanele varstnice, categorie afectata de saracie (veniturile provenind din pensii fiind reduse in 
Romania), de boli cronice, de izolare, de excluziune sociala si de lipsa serviciilor sociale de ingrijire dedicate.  
Numarul total de servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu, licentiate, este de doar 259 la nivel national iar caminele 
rezidentiale pentru personae varstnice licentiate sunt insuficiente (557 in toata tara conform MMPS 2020). Din cele 259 servicii de 
ingrijire varstnici, doar 86 se afla in mediul rural.  
Aproximativ 6-7% din populaţia în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv 
de astfel de servicii. Persoanele vârstnice fără sprijin din partea familiei sunt expuse unui risc mai mare al sărăciei şi excluziunii 
sociale, în special femeile în vârstă2 .  
Numărul persoanelor vârstnice fără sprijin familial se aşteaptă să crească pe viitor, mai ales din cauza migraţiei în masă peste hotare a 
populaţiei active. Prin urmare, în contextul îmbătrânirii accelerate a populației, asigurarea unui spectru larg de servicii adaptate 
nevoilor specifice vârstnicilor trebuie să constituie o prioritate pentru politica sociala a Romaniei. 
Masurile preconizate vor urmari sprijinul direct prin servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice din mediul urban 
(ingrijirea varstnicilor din mediul rural fiind sprijinita in Prioritatea 3), servicii care vor tinti persoanele varstnice cu venituri reduse, 
fara sustinatori legali sau cu sustinatori care nu au venituri suficiente precum si prin dezvoltarea de masuri destinate sustinerii 
strategiei privind imbatranirea activa, corelat cu organizarea si functionarea unui sistem national de coordonare si monitorizare a 
persoanelor varstnice izolate, fara sustinatori legali. De asemenea, va fi dezvoltata infrastructura de sprijin pentru locuire temporara 
a varstnicilor vulnerabili. 
 
Persoanele cu dizabilitati vor fi sprijinite prin Prioritatea 6. Această categorie de persoane sunt expuse unui risc crescut de sărăcie și 
excluziune socială, unele dintre persoanele cu dizabilitati, în special cele cu dizabilități intelectuale, sau psihosociale aflandu-se într-
un raport de tip „cerc vicios” cu sărăcia. Rata medie UE28 a persoanelor cu dizabilitati in risc de saracie si excluziune sociala este de 
28,7%, in vreme ce in Romania este de 37,6%. In randul persoanelor cu dizabilitati care sunt incadrate in munca, la nivel european 
rata medie de saracie este de 11%. Comparativ, in Romania aceasta este de 20,4%, Romania ocupand al doilea loc in Europa. 
(Eurostat 2018).  
La 30.06.2019, numărul total de persoane cu dizabilităţi in Romania a fost de 833.131. Dintre acestea, 97,88% (815.463 pers) se află 
în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 2,12 % (17.668 pers) se află în instituţiile publice rezidenţiale. 
Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 39,39% din total, iar cele cu handicap accentuat 49,39%.  
In Romania a fost pilotata cu succes functionarea in judetul Dolj a unei echipe mobile pentru persoanele cu dizabilitati, POIDS 

 
1 Raport de tara 2020 pentru Romania – Document de lucru al serviciilor Comisiei 
2 Studiu national desfasurat prin proiectul Servicii sociale pentru fiecare varstnic”, 2018-2019 – Program Operational Capacitate 

Administrativa 



propunandu-si sa extinda acest model in toate cele 41 de judete si in sectoarele capitalei, luand in considerare si faptul ca, pentru 
acest grup vulnerabil, exista doar 29 centre de recuperare de tip ambulator in Romania. 
De asemenea, se va finanta dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor alternative de tip familial, prin înființarea de noi locuinte 
protejate (inclusive centre de pregatire pentru viata independenta), centrele de zi (în comunitate) si centrele tip respiro. 
Totodata se va avea in vedere si sustinerea unor masuri destinate oferirii de suport pentru incadrarea in munca dar dar si pentru cei 
care au nevoie de sprijin în exercitarea capacităţii juridice. 
 In vederea dezvoltarii serviciilor pentru persoane cu dizabilitati va exista o masura de sprijin pentru formarea Asistentilor Personali 
Profesionisti care sa vina in intampinarea prevederilor legale si ale strategiei in domeniu. 
Tehnologiile asistive (rampe electrice, softuri citire pentru nevazatori etc) pentru persoane cu dizabilitati au un pret ridicat ce nu 
poate fi acoperit de majoritatea celor in nevoie de un asemenea dispozitiv. In perioada 2014-2020 au fost finantate prin Programul 
Operational Capital Uman asemenea dispozitive, dar doar pentru o parte dintre persoanele intre 18 si 64 de ani, Programul Incluziune 
si Demnitate Sociala 2021-2027 dorind sa acopere si nevoile minorilor si ale varstnicilor cu dizabilitati in aceasta privinta. 
La nivelul întregului program se va avea în vedere asigurarea accesibilității mediului fizic, informațional și communicational. 
 
Prin Prioritatea 7, vor fi implementate masuri pentru alte grupuri aflate la risc de excluziune sociala. 
Astfel, referitor la persoanele care ies din regimul de detentie: In ianuarie 2017, din totalul persoanelor incarcerate in Romania, 
38,09%  sunt recidivişti si 23,52%  sunt cu antecedente penale (amenzi penale, infractiuni in timpul in care erau minori etc) – sursa 
Administratia Nationala a Penitenciarelor, aceasta statistica, de 61%, plasand Romania printre tarile cu cea mai mare rata a recidivei 
din UE. Numeroase studii internaționale subliniază legătura intre criminalitate si situatia socio-economica, recidiva fiind generata nu 
doar de slaba eficienta a sistemului, ci de lipsa sansei de a se putea reintegra cu succes în comunitate după ce se eliberează din 
penitenciar. Reinsertia sociala a acestor persoane proaspat eliberate din inchisoare nu a constituit o preocupare in Romania, cei mai 
multi dintre ei aflandu-se si in situatii economice grave. Lipsa asistentei postpenale contribuie si ea la recidiva. 
Reinserția în comunitate a foştilor deţinuţi poate fi facilitată prin masurile dedicate din cadrul POIDS urmarind readaptarea corecta a 
acestora la societate, prin pachete de masuri de consiliere si orientare. 
Persoane dependente de alcool si droguri: România nu deține un sistem național dedicat monitorizării consumului de alcool, 
consecințelor sociale și economice în rândul populației generate de acest consum sau a impactului politicii anti-alcool, deși această 
situație a fost sesizată în documentul de fundamentare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015-2020. Conform OMS, in Romania se consuma 12,6 l de alcool pur per capita, fata de media de 11,3 a UE.  In 2017, 
2,16% dintre decesele din Romania erau datorate consumului de alcool, una dintre cele mai mari rate din Europa. În România nu 
există, în prezent, rețea consolidată de servicii specializate (în prezent, există doar două centre de tratament specializat, la Bucureşti 
şi Târgovişte) pentru persoanele cu consum problematic de alcool si niciun UAT din mediul rural nu are servicii specializate pentru 
aceste persoane. 
Conform Agentiei Nationale Antidrog, intre 2017 si 2019 populatia consumatoare de droguri a crescut cu 14,4%. Doar consumul de 
heroina este constant, crescand consumul pentru toate celelalte droguri. Prevalenta infectiilor cu HIV intre consumatorii de droguri 
injectabile, admisi la ratament in anul 2018, a crescut cu 2,5% fata de anul anterior si cu 15% incidenta hepatitei C printer acestia. 
Ponderea consumatorilor de droguri autodeclarați din cadrul penitenciarelor reprezenta aproximativ 10% din populația penitenciară.  
Pentru aceste persoane masura vizeaza dezvoltarea de servicii de suport la nivel national. 
Victime trafic de persoane: România este ţară generatoare, dar şi de tranzit, a marilor reţele de trafic de persoane, situându-se pe 
primul loc în topul celor 5 state de la nivelul UE, raportat pentru perioada 2015-2016, care au acordat asistență victimelor. In cazul 
traficului intern, 69% dintre victime sunt traficate in scop sexual. 
Victime violenta domestica: Conform statisticii OMS, la nivelul UE, una din patru femei au fost victime ale violenței fizice și/sau 
sexuale ale partenerului și una din zece femei au fost victime ale violenței sexuale cauzată de o persoană străină, iar în România, trei 
din patru femei au fost victime ale violenței domestice. In Romania doar 3 UAT-uri rurale au servicii sociale pentru prevenirea 
violentei domestice. 
Masurile care vin in intampinarea nevoilor acestor categorii de persoane vulnerabile se refera la cresterea capacitatii serviciilor de 
adapost de urgenta la nivel national. 
Persoane fara adapost: Este dificil de estimat numărul persoanelor fără adăpost, ele nefiind incluse în sondajele care vizează 
gospodăria, deoarece, prin definiție acestea vizează doar persoanele care locuiesc în gospodării private. În consecință, persoanele 
fără adăpost nu figurează în statistici ale celor cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Există o lipsă și mai acută de informații cu 
privire la caracteristicile personale ale persoanelor în cauză (varsta si gen) și perioada de cand sunt fără adăpost. În România nu există 
o strategie națională de colectare a datelor privind persoanele fără adăpost și singurii indicatori generali de incluziune socială sunt 
disponibili la nivel național, politicile publice in privinta persoanelor fara adapost bazandu-se pe rezultatele studiilor și cercetărilor 
efectuate de ONG-uri care activeaza in domeniu. 
O estimare din anul 2005, cu un grad satisfăcător de acurateţe, anunța că numărul persoanelor fără adăpost în România care trăiau 
pe străzi, în canale, în locuri publice sau în adăposturi de noapte este între 11 000 şi 14 0003. Dintre aceștia, aproximativ 5000 sunt în 
București, iar numărul paturilor în adăposturile de noapte sunt insuficiente, respectiv doar 330 la nivelul Capitalei (2778 locuri in 
toata tara, conform MMPS, Registrul Serviciilor sociale, mai 2020). 
Implicarea autorităților locale este redusă în România datorită lipsei fondurilor și a personalului specializat. 
Masurile destinate persoanelor fara adapost din cadrul POIDS vor urmari dezvoltarea capacitatii de interventie pentru aceasta 
categorie, in mediul urban, serviciile dezvoltate urmand sa fie integrate cu serviciile de suport existente la nivel local. 
Migranti: Politica privind integrarea sociala a străinilor este strâns legată de politica privind imigraţia, ordinea şi siguranţa publică, 
urmărind menţinerea coeziunii sociale.  
În România, în iulie 2017, erau înregistraţi 68553 imigranți, reprezentând 0,35% din totalul populației, dintre aceștia 4,63% (3174 
pers) fiind străini care au primit o formă de protecţie în România (forma protecție= protecție temporara, subsidiara, statut refugiat 
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etc).  
In 2017 România a înregistrat 4820 cereri de azil (trend in creștere fata de anul anterior), dintre aceștia 1309 persoane primind o 
formă de protecţie. La acestia s-au adaugat 172 persoane transferate din Grecia, 2 din Italia si 43 din Turcia. 
In urma evenimentelor petrecute în Siria, România înregistrează un număr crescut de persoane care obţin o formă de protecţie şi se 
înscriu în programul guvernamental de integrare. 
Prin masurile prevazute se urmareste dezvoltarea capacitatii de cazare pentru migranti la nivel national in vederea asigurarii tuturor 
conditiilor si respectarii cadrului legal. 
 
Prioritatea 8 – ajutor material pentru persoanele dezavantajate 
 În baza definiţiei naţionale a sărăciei absolute, aproximativ 5% din populaţie nu îşi permite să achiziţioneze un nivel minim de 
consum de bunuri și servicii. O treime din populaţie se confruntă cu lipsuri materiale grave şi nu îşi permite lucruri considerate 
necesare sau chiar necesare pentru o viaţă decentă, conform standardelor statelor membre ale UE. In sprijinul acestor persoane vin 
masurile Prioritatii 8, pentru cele mai defavorizate persoane, obiectivul vizat in cadrul acestei axe fiind creșterea calității prin 
acordarea de vouchere pentru achizitionarea de alimente sau masa calda.  
O masura va fi adresata copiilor, astfel incat la nastere sau in la inceperea ciclului scolar primar, familiile sa fie sprijinite material. Vor 
fi sprijiniti aprox 200000 de copii/an, proveniti din familii cu venituri reduse prin asigurarea unui ajutor tip voucher “nou nascut” sau 
“micul scolar”. 
In aprilie 2020 in Romania existau 132 de cantine sociale licentiate (63 publice si 69 private), dintre acestea doar 19 in mediul rural. 
Prin aceasta masura, aproximativ 1000000 de persoane dezvantajate vor beneficia de voucher pentru masa calda/alimente. 
Actiunile din cadrul acestor operatiuni vor fi insotite de masuri de acompaniere, inclusiv prin asistenta sociala, medicala, educatie 
sanitara din partea serviciilor deja existente in comunitate, finantate sau nu prin proiecte europene. 
MFE a consultat structurile asociative ale autoritatilor locale din Romania cu privire la prioritatile si interventiile propuse prin POIDS, 
iar acestea au trimis observatii si au confirmat utilitatea si sustinerea ulterioara a serviciilor dezvoltate ca rezultat al programului. 
 
 
 

Table 1 

Policy 
objective  

Specific objective  Justification (summary) 

Obiectiv de 
politica 4 

O Europă mai 
socială, prin 
implementar
ea Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale 

 

FSE (i) îmbunătățirea 
accesului la piața muncii 
pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de 
muncă, în special pentru 
tineri, șomerii de lungă 
durată și persoanele 
inactive, promovarea 
desfășurării de activități 
independente și a 
economiei sociale; 

Sub acest obiectiv specific vor fi finantate masuri in cadrul Prioritatii 1 dedicate 
Dezvoltarii Locale plasate sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC). Astfel, Prioritatea 
1 DLRC poate aborda, in cadrul Strategiilor locale de dezvoltare, si obiectivele specifice 
pietei muncii, motivat de realitatile cu care se confrunta foarte multe dintre 
comunitatile locale. In numeroase zone piața muncii este afectată de un deficit 
important de forță de muncă ca urmare a reducerii resurselor de muncă şi a nivelului 
de competențe relevante, pe un fond de menținere a unui nivel ridicat de inactivitate 
si excludere a unor grupuri care pot contribui la creșterea economică și reducerea 
sarăciei. Un segment important îl constituie șomerii de lungă durată a caror pondere 
în rata totală a șomajului ramâne ridicată, masuri pentru acestia putand fi finantate in 
cadrul DLRC, Strategiile DLRC identifica si justifica aceasta nevoie locala.   

 În cadrul POIDS, măsurile care susțin îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la 
locuri de muncă se pot concentra pe dezvoltarea serviciilor de suport și acompaniere 
pentru someri si persoane inactive: evaluare vocațională, coaching, mediere pe piața 
muncii, acompaniere post-angajare. Aceste servicii de suport se vor derula în paralel 
cu cele sociale și cu cele educaționale (formare inițială și continuă, calificare).  

 
FSE (iii) promovarea 
participării femeilor la 
piața muncii, a unui 
echilibru mai bun între 
viața profesională și cea 
privată, inclusiv accesul la 
servicii de îngrijire a 
copiilor si a persoanelor 
dependente   

Analize privind disparitățile de gen evidentiaza bariere suplimentare în cazul femeilor, 
generate de probleme in legatura cu familia, în special îngrijirea copiilor și de 
insuficiența structurilor și a serviciilor disponibile pentru îngrijirea persoanelor 
dependente și în special a copiilor. Suplimentar activităților specifice de activare si 
promovare a angajarii, pentru facilitarea ocupării femeilor sunt necesare acțiuni de 
sprijin ce presupun crearea unor scheme pentru îngrijirea copiilor, vârstnicilor si a 
altor persoane dependente din gospodăriile acestora. Oferirea unor facilități pentru 
ingrijirea persoanelor dependente sau a altor servicii adaptate nevoilor pot reduce 
ratele de inactivitate în randul femeilor. 

In sprijinul parintilor singuri din familiile monoparentale, in proportie covarsitoare 
femei, pentru imbunatatirea angajabilitatii si autonomiei acestora, programul 
finanteaza directe masuri de suport in cadrul Prioritatea 4, destinata reducerii saraciei 
copiilor, dar si indirecte, finantand centrele de zi destinate prevenirii separării copilului 
de familie (Prioritatea 4) si prin prin interventiile din cadrul celor 2000 de comunitati 
rurale, in cadrul Prioritatea nr 3. 

Masura sprijinirii parintilor singuri, sub acest obiectiv specific, are o legatura 
complementara si cu masurile in favoarea persoanelor cu dizabilitati codependente de 



membrii familiei (Prioritatea 6), cat si cu sprijinirea persoanelor varstnice prin 
Prioritatea 5.  

 FSE (iii bis) 

Promovarea adaptării 
lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a 
antreprenorilor la 
schimbare, precum și 
îmbătrânirea activă și 
sănătoasă și un mediu de 
lucru sănătos și bine 
adaptat care abordeaza 
riscurilor de sănătate 

O modalitate esențială de a face față schimbării rapide a piramidei vârstelor in 
Romania constă în promovarea creării unei culturi a îmbătrânirii active pe toată durata 
vieții, asigurând populației in varsta, în proces de creștere rapidă, posibilități 
convenabile de angajare și de participare activă la viața socială și de familie, inclusiv 
prin voluntariat, învățare pe tot parcursul vieții, exprimare culturală și sport. Avand in 
vedere faptul ca segmentul dedicat posibilitatilor de angajare ale celor peste 60 de ani 
sunt adresate prin alt program operational (POCU), POIDS abordeaza doar 
componenta sociala a imbatranirii active prin interventii de optimizare a participarii, 
inclusiv prin voluntariat, învățare pe tot parcursul vieții, exprimare culturală și sport. 

 
FSE (v) promovarea 
accesului egal la educație 
și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, 
precum și a absolvirii 
acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, 
începând de la educația și 
îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu 
educația și formarea 
generală și profesională și 
până la învățământul 
terțiar, precum și educația 
și învățarea în rândul 
adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în 
scop educațional pentru 
toți; 

Sub acest obiectiv specific vor fi finantate masuri in cadrul Prioritatii 1 dedicate 
Dezvoltarii Locale plasate sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC). Astfel, Prioritatea 
1 DLRC poate aborda, in cadrul Strategiilor locale de dezvoltare, si obiectivele specifice 
educatiei, motivat de realitatile cu care se confrunta foarte multe dintre comunitatile 
locale.  
România se află în topul țărilor cu cele mai mari rate de părăsire timpurie a școlii 
(16,4% în 2018), iar rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar era de 91,4%, 
în anul școlar 2017/2018, constatându-se diferențe semnificative pe medii de 
rezidență și o scădere a participării la învățământul preșcolar a copiilor de 3 și 4 ani. 
Excluderea socio-economică a populației sărace care trăiește în mediul rural sau a 
populației rome este rezultatul mai multor factori, care au generat o inegalitate 
evidentă a oportunităților, atât în ceea ce privește accesul la serviciile de educație și 
îngrijire în primii ani, cât și, ulterior, în ceea ce privește participarea la liceu sau școală 
profesională al copiilor din familiile dezavantajate. 
Investitia în etapele timpurii ale educației, aduce cele mai mari beneficii economice și 
sociale în timp, în special pentru copiii din grupurile dezavantajate, putând fi evitate 
cheltuieli ulterioare, mult mai costisitoare și mai puțin eficiente ale măsurilor 
remediale. Creșterea calității serviciilor de educație timpurie contribuie la o 
participare școlară crescută, la obținerea de rezultate școlare mai bune și la reducerea 
riscului de părăsire timpurie a școlii, care reprezintă una dintre principalele provocări 
la nivel european.   

Studiile au arătat că măsurile de sprijin pentru participarea la educație a elevilor 
provenind din grupuri dezavantajate, sunt esențiale: acoperirea costurilor aferente 
transportului, internatului, rechizitelor, hranei sau chiar cele pentru îmbrăcăminte și 
încălțăminte. De asemenea, extrem de necesare sunt și serviciile de consiliere 
psihologică,  vocațională, dar și dezvoltare personală. 

 
FSE (vii) favorizarea 
incluziunii active pentru a 
promova egalitatea de 
șanse și participarea activă 
și a îmbunătăți capacitatea 
de inserție profesională; 

Acest obiectiv a fost selectat pentru a răspunde nevoilor de incluziune activă și 
sprijinire a inserției profesionale a persoanelor cu dizabilități, nevoi ce vor fi acoperite 
si prin finantarea inclusa in cadrul Prioritatii nr 6, dedicata încadrării și menținerii pe 
piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Toate strategiile naționale din domeniul 
dizabilității, precum și cele din domeniul ocupării forței de muncă, au subliniat 
prioritatea legată de includerea acestor persoane în serviciile generale de ocupare a 
forţei de muncă, cu ajutorul mediatorilor si consilierilor. 

De asemenea, este importantă utilizarea și dezvoltarea serviciilor de acest tip, 
furnizate la nivel local de organizații neguvernamentale sau alți operatori privați, astfel 
încât un număr cât mai mare de persoane cu dizabilități din orașele mici sau din 
mediul rural să poată fi pregătite și sprijnite pentru accesul pe piața muncii. 

 
FSE (viii) promovarea 
integrării socioeconomice 
a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților 
marginalizate, cum ar fi 
romii;  

 In contexul cresterii cererilor de azil in toate statele membre, inclusiv Romania, 
masurile ce intaresc capacitatea administrativa a autoritatilor pentru primirea si 
integrarea sociala a migrantilor trebuie dezvoltate in vederea unui raspuns eficient. 

 

 
FSE (ix) creșterea 
accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 

Accesul cetățenilor la servicii sociale, de sănătate sau de îngrijire pe termen lung, care 
să fie accesibile, de buna calitate și la un cost rezonabil, rămâne scăzut în România. 
Sectorul serviciilor sociale este subdimensionat și subfinanțat (0.6% PIB în medie, față 
de o medie europeană de 2.7%, conform Eurostat). 

In mediul rural, serviciile sociale lipsesc aproape total și atunci când există, sunt 



sistemelor de protecție 
socială, inclusiv 
promovarea accesului la 
protecție socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor 
de sănătate și a serviciilor 
de îngrijire pe termen 
lung; 

furnizate predominant de organizațiile neguvernamentale. Numărul beneficiarilor 
serviciilor sociale este puțin peste 200 000 în România, foarte mic în raport cu 
numărul de persoane aflate în situație de sărăcie și excluziune socială (aprox. 6 300 
000 la fnalul anului 2018, conform Eurostat). 

Capacitatea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice este puțin peste 
12 0004. Este estimat faptul că serviciile de ingrijire la domiciliu sunt necesare pentru 
aproximativ 7% din populația vârstnică (aproximativ 212 000 persoane 1 ), iar serviciile 
actuale acoperă doar 0.34 % din cei 3 500 000 de vârstnici peste 65 ani. 

Integrarea sociala a acestor grupuri vulnerabile trebuie sa inceapa prin asigurarea 
accesului lor la serviciile sociale-medicale- echipe comunitare compuse din: asistent 
social, asistent medical, ingrijitor pentru persoane varstnice, mediator scolar, consilier 
ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii (populatie scolara sau 
imbatranita, pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc) 

Serviciile adresate migranților, persoanelor care se confruntă cu adicții, persoanelor 
fără adăpost, copiilor și tinerilor cu probleme de comportament sunt insuficiente in 
prezent,  în raport cu nevoia reală. Există în prezent doar 4 servicii sociale (post-
spitalicești) de reabilitare pentru persoanele care se confruntă cu adicții, la nivel 
național, și 44 servicii de zi pentru aceste persoane. La nivelul lunii mai 2020 existau 
70 de servicii de zi și de noapte pentru persoanele fără adăpost, 4 servicii mobile în 
stradă, licențiate, pentru aceste persoane. 

Pentru victimele traficului de persoane exista in prezent doar cinci adăposturi de stat 
şi un adăpost gestionat în parteneriat de guvern şi un ONG. POIDS adreseaza nevoile 
tuturor acestor categorii prin masuri dedicate. 

 
FSE (x) promovarea 
integrării sociale a 
persoanelor expuse 
riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv 
a persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor; 

Numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială era de aproximativ 
6.360.000 (32.5% din totalul populației, la finalul anului 2018, conform Eurostat), 
cauzele acestui fenomen fiind multiple, tinand atât de lipsa resurselor adecvate pentru 
un trai decent, precum și de excluderea de pe piața muncii, accesul limitat la serviciile 
din comunitate, neparticiparea la activități comune, lipsa unui grup social sau de 
suport în comunitate, izolarea datorită accesibilității limitate a mediului înconjurător 
etc. 

Măsurile de promovare a incluziunii sociale pot fi variate și presupun intervenții 
sociale, educaționale, de sănătate, de transport, culturale etc. în funcție de cauzele 
principale care generează excluziunea. Prioritatea 1 va include măsuri de acest tip, 
adaptate nevoilor locale identificate în comunitățile urbane, în cadrul Strategiilor DLRC 

 
FSE (xi) reducerea 
deprivării materiale prin 
furnizarea de alimente 
și/sau asistență materială 
de bază persoanelor celor 
mai defavorizate, inclusiv 
prin măsuri auxiliare. 

Acest obiectiv este selectat pentru a răspunde unui grup semnificativ de persoane 
vulnerabile din România, aflat în situație de deprivare materială severă. 

Prioritatea 8 (ajutorarea persoanelor dezavantajate) include o gamă variată de măsuri 
de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a cetățenilor, atât pentru 
diminuarea sărăciei copiilor și a familiilor cu mulți copii (vouchere de sprijin pentru 
nou-născuți, vouchere pentru școlari), precum și vouchere pentru produse alimentare 
si masa calda/cantine. 

 
FEDR (iii) îmbunătățirea 
integrării socioeconomice 
a comunităților 
marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și 
servicii sociale; 

Masurile prevazute in axele POIDS includ in special dezvoltarea de servicii sociale 
pentru categoriile vulnerabile, pornind de la realitatea ca sistemul serviciilor sociale 
din Romania nu are capacitatea de a raspunde tuturor nevoilor categoriilor de 
persoane vulnerabile. 

Majoritatea axelor din programul POIDS includ măsuri de dezvoltare a infrastructurii 
pentru serviciile sociale și medico-sociale destinate grupurilor vulnerabile: centre 
comunitare pentru servicii integrate (Prioritatea3), centre de zi (axele 1,4,6), centre 
destinate serviciilor pentru migranți (Prioritatea7), centre de recuperare, locuințe 
protejate si centre tip respiro pentru persoanele cu dizabilități (Prioritatea6), centre cu 
servicii de support pentru victimele violenței domestice și a victimelor traficului de 
persoane (Prioritatea7), sprijin pentru locuire în cazul victimelor situațiilor de 
calamitate (dezastre naturale) (Prioritatea3), centre de servicii pentru copiii cu 
tulburări de comportament (Prioritatea4), masurile prevazute in Prioritatea 2 (locuinte 
sociale, centru recuperare veterani, centru servicii integrate pentru tineri vulnerabili si 
infrastructura pentru pastrarea memoriei victimelor Holocaustului) si sprijin pentru 
locuire temporara pentru varstnici (Prioritatea5). 

Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând renovarea/reabilitarea spațiilor 

 
4 MMPS, Registrul Serviciilor Sociale din România, mai 2020 



existente, dotarea cu echipamente și mobilier care sa asigure functionarea conform 
standardelor minime de calitate. 

Obiectiv de 
politica 5 

FEDR e (i) promovarea 
dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic 
și al mediului, a 
patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

Sub acest obiectiv specific vor fi finantate masuri in cadrul Prioritatii 1 dedicate 
Dezvoltarii Locale plasate sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC). Astfel, Prioritatea 
1 DLRC va aborda, in cadrul Strategiilor locale de dezvoltare, si actiuni menite sa 
valorifice/conserve patrimoniul cultural, sa incurajeze turismul si mestesugurile 
traditionale, masuri ce incurajeaza participarea tutror actorilor din comunitate si, prin 
generarea de noi venituri, vor contribui la sustinerea implementarilor politicilor locale. 

 
2. Priorities  
Reference: Article 17(2) and 17(3)(c) CPR 
 
Table 1 T: Programme structure* 

ID Title  TA Basis for 
calculation 

Fund** Category of 
region 

supported 

Specific Objective selected*** 

1 PRIORITATEA 1 
Dezvoltare Locala 

plasata sub 
Responsabilitatea 

Comunitatii   

No  ERDF 
ESF+  

More developed                                 FSE+ (i) 
FSE+ (v) 
FSE+ (ix) 
FSE+ (x) 

FEDR d (iii) 
FEDR e (i) 

Less developed 

2 PRIORITATEA 2 – 
Protejarea dreptului la 

demnitate sociala 

No  ERDF 
  

More developed FEDR d (iii)  
FSE+ (ix) Less developed 

3 PRIORITATEA 3 - 
Sprijinirea 

comunitatilor rurale 
fara acces sau cu acces 
redus la servicii sociale 

No  ESF+ 
ERDF 

More developed FSE+ (ix) 
FEDR d (iii) Less developed 

4 PRIORITATEA 4 - 
Reducerea 

disparităților dintre 
copiii la risc de saracie 

și/sau excluziune 
socială si ceilalți copii   

No  ESF+ 
ERDF 

More developed FSE+(iii) 
FSE+ (ix) 

FEDR d (iii) 
Less developed 

5 PRIORITATEA 5 - Servicii 
de suport pentru 

persoane varstnice 

No  ESF+ 
ERDF 

More developed FSE+(iii)bis 
FSE+ (ix) 

FEDR d (iii) 
 

Less developed 

6 PRIORITATEA 6  - Sprijin 
pentru persoanele cu 

dizabilitati 
 

No  ESF+ 
ERDF 

 

More developed FSE+(vii) 
FSE+ (ix) 

FEDR d (iii) 
 

Less developed 

7 PRIORITATEA 7 - Servicii 
sociale si de suport 

acordate altor grupuri 
vulnerabile 

No  ESF+ 
ERDF 

More developed FSE+(viii) 
FSE+ (ix) 

FEDR d (iii) 
 

Less developed 

8 PRIORITATEA 8 -  
Ajutorarea persoanelor 

defavorizate 
FEAD 

No  ESF+ More developed FSE+(xi) 

Less developed 

 
 
2.A.1 Prioritatea 1: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  
(intervenții  adresate grupurilor de actiune locala) – OP 4/5 

  
 

 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 



X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 
Article 4(1) of the ESF+ regulation5 

* Ticking box applicable to ESF+ priorities. In case of EMFF, title of the priority is pre-defined. 
** If marked go to section 2.A.2.a 

 

Tabel 4: Dimensiune 1 – câmp de intervenție 
Nr prioritate  Fond Categorie de 

regiune 
Cod Sumă (EUR) 

1. Dezvoltarea 
locală plasată 
sub 
responsabilitatea 
comunității 
(intervenții 
pentru GAL) 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

 097 Masuri care faciliteaza accesul la ocupare  
098 Masuri care faciliteaza accesul la ocupare a somerilor de lunga 
durata 
106 Masuri de promovare a echilibrului intre viata profesionala si 
cea privata, inclusiv a accesului la servicii de ingrijire a copiilor si 
persoanelor dependente 
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii active 
in societate 
 117 Masuri pentru imbunatatirea accesului unor grupuri 
marginalizate, cum ar fi romii, la educatie si locuri de munca si 
pentru promovarea incluziunii sociale a acestora 
122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 
familiala si a servicilor de ingrijire in cadrul comunitatii 
126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse riscului 
saraciei sau de excluziune sociala 

205 000 000 

 
FEDR 

Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

 090 Infrastructuri de locuit (altele decat cele pentru migranti) 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea sociala 
in cadrul comunitatii 
128 Protejarea, dezvoltarea si promovarea activelor turistice 
publice si servicii turistice conexe 
129 Protejarea, dezvoltarea si promovarea patrimoniului cultural si 
a  serviciilor culturale 
130 Protejarea, dezvoltarea si promovarea patrimoniului natural si 
a ecoturismului 

160 000 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
1. Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (intervenții 
pentru GAL) 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 - Grant 205 000 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 - Grant 160 000 000 

 
 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
1. Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
(intervenții pentru GAL) 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 21-23 205 000 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 21-23 160 000 000 

 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
1. Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
(intervenții pentru GAL) 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  
  
  

 
FEDR 

  
  

  

 
 

 
5 In case resources under the specific objective set out in point (x) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation are taken into 
account for the purposes of Article 7(4) of the ESF+ Regulation. 



2.A.3 Specific objective6  (Investment for Jobs and Growth goal) repeated for each selected specific objective for priorities other 
than technical assistance 

Obiectivul specific FSE (i) îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, promovarea desfășurării de activități independente și a economiei 
sociale; 

Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ –pes of actions The related ty 

În Prioritatea 1 a POIDS, obiectivul specific (i) se va implementa prin măsuri care țintesc dezvoltarea serviciilor de suport pentru 
ocupare, care acordă sprijin personalizat pentru : 
- accesul pe piața muncii al tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, sau care locuiesc în comunitățile 
marginalizate din zonele urbane, 
- păstrarea locului de muncă 
- adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile (accesibilitatea fizică, informațională, 
administrativă, program de lucru, organizarea colectivului de lucru, etc).  
Aceste măsuri vor fi dimensionate în raport cu nevoile persoanelor aflate în căutarea unui loc d emuncă, identificate în Strategiile de 
Dezvoltare Locală, sprijinite de asemenea prin Prioritatea 1. 
In cadrul Prioritatii vor fi eligibile masurile care sprijina functionarea GAL-urilor si sprijinul pregatitor pentru elaborarea Strategiilor 
 
The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 
 
Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul urban 
Șomeri de lungă durată 
Persoane inactive 
Tineri în căutarea unui loc de muncă 
Femei în căutarea unui loc de muncă 
Persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care doresc să fie sprijinite pentru activități de antreprenoriat. 
Operatori de economie socială, care sprijină angajarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
Alte categorii de persoane vulnerabile, identificate prin Strategiile de dezvoltare locala 
 
Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 
 

Localitati urbane cu peste 20.000 locuitori 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
Nu 

  
Indicators 
Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 
 
Table 2: Output indicators 
Priority Specific objective Fun

d 
Category 
of region 

ID Indicator Measurem
ent 
unit 

Milesto
ne 
(2024) 

Target 
(2029) 

1.Dezvoltarea 
locală plasată 
sub 
responsabilitat
ea comunității 
(intervenții 
pentru GAL) 

(i) îmbunătățirea accesului la 
piața muncii pentru toate 
persoanele în căutarea 
unui loc de muncă, în 
special pentru tineri, 
șomerii de lungă durată și 
persoanele inactive, 
promovarea desfășurării 
de activități independente 
și a economiei sociale; 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltata 
 
Mai 
dezvoltata 

RCO 
80 

Numar de 
Strategii de 
dezvoltare locala 
plasata sub 
responsabilitatea 
comunitatii 
 
Număr someri 
sprijiniti prin 
masuri 
 
 

Strategie 
 
 
 
 
 
 
persoana 

0 40 
 
 
 
 
  

 
Table 3: Result indicators 
Priority Specific objective Fu Categ I Indicator Measur Baseline Refer Tar Sour Comme

 
6  Except for a specific objective set out in Article 4(1)(c)(xi) of the ESF+ Regulation. 



nd ory of 
regio
n 

D ement 
unit 

or 
referenc
e value 

ence 
year 

get 
(20
29) 

ce of 
data 

nts 

1.Dezvo
ltarea 
locală 
plasată 
sub 
respons
abilitate
a 
comunit
ății 
(interve
nții 
pentru 
GAL) 

(i) îmbunătățirea 
accesului la piața 
muncii pentru toate 
persoanele în 
căutarea unui loc de 
muncă, în special 
pentru tineri, șomerii 
de lungă durată și 
persoanele inactive, 
promovarea 
desfășurării de 
activități 
independente și a 
economiei sociale 

FSE
+ 

Mai 
puțin 
dezv
oltat
ă 
Mai 
dezvolta
tă 

 Persoane 
incadrate 
pe piata 
muncii 

Perso
ana 

    Depinz
and de 
nevoia 
local 
identifi
cata 
prin 
viitoar
ele 
strateg
ii 

 

Obiectivul specific FSE (v)  -   Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a 
absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, 
inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 
 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Axele din POIDS în care este urmărit acest obiectiv: 

• Prioritatea 1- Dezvoltarea locală plasată sub răspunderea comunității  

Sub acest obiectiv specific se pot dezvolta servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after school, servicii de 
suport educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili, in functie de 
nevoile identificate in Strategiile de dezvoltare locala 

In cadrul Prioritatii vor fi eligibile masurile care sprijina functionarea GAL-urilor si sprijinul pregatitor pentru elaborarea Strategiilor 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Copiii aflați la risc de abandon școlar 

Adulții vulnerabili, cu ciclul școlar nefinalizat 

Tineri și adulți în proces de formare sau reconversie profesională 

 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
 

nu 
 

2.A.3.2 Indicators 

Table 2: Output indicators 



Pri

ori

ty  

Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measure

ment 

unit 

Milest

one 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

Pri

ori

tat

ea 

1 

DL

RC 

(v) Promovarea accesului egal 
la educație și formare de 
calitate și favorabile incluziunii, 
precum și a absolvirii acestora, 
în special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și 
profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și 
educația și învățarea în rândul 
adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
 
 

FSE+ 
 

Mai 
dezvolta
te 
Mai 
putin 
dezvolta
te 

 Numarul de copii 
care primesc suport 
educational pentru 
prevenirea parasirii 
timpurii a scolii 
 
Numarul adultilor 
care intra intr-un 
program de 
reconversie 
profesionala 
 
Numarul adultilor si 
tinerilor, cu ciclu 
scolar nefinalizat, 
care intra intr-un 
program de tip « a 
doua sansa » 

Persoana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana 
 
 
 
 
 
Persoana 
 
 
 

 Depinzand de 
nevoia locala 
identificata prin 
viitoarele 
strategii 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific objective 
(Investment for 
Jobs and Growth 
goal or EMFF) 

Fu
n
d 

Category 
of region  

ID 
[5] 

Indicator [255] Meas
urem
ent 
unit 

Bas
elin
e or 
refe
renc
e 
valu
e 

Refere
nce 
year 

Target 
(2029) 
 

Sourc
e of 
data 
[200] 

Comm
ents 
[200] 

Priorita
tea 1 - 
DLRC 

FSE+ 
(v) Promovarea 
accesului egal la 
educație și formare 
de calitate și 
favorabile 
incluziunii, precum 
și a absolvirii 
acestora, în special 
pentru grupurile 
defavorizate, 
începând de la 
educația și îngrijirea 
copiilor preșcolari, 
continuând cu 
educația și formarea 
generală și 
profesională și până 
la învățământul 
terțiar, precum și 
educația și învățarea 
în rândul adulților, 
inclusiv prin 
facilitarea mobilității 
în scop educațional 
pentru toți 

FS
E+ 
 

Mai 
dezvoltate 
Mai putin 
dezvoltate 

 Numar adulti 
care au finalizat 
ciclul scolar 
pentru care a 
urmat 
programul de 
tip «  a dfoua 
sansa » 
 
Numar adulti 
sau tineri care 
au finalizat 
programele de 
formare 
reconversie 
profesionala 
 
Numar copii 
care se afla in 
gradinita/ 
scoala dupa ce 
au primit suport 
educational 
 

perso
ane  

    Depinz
and de 
nevoia 
local 
identif
icata 
prin 
viitoar
ele 
strate
gii 

 



Obiectivul specific FSE (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

În această axă, măsura privind dezvoltarea serviciilor sociale în GAL-urile urbane permite crearea sau extinderea unor servicii de 
asistență socială, mediere pentru accesul pe piața muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile 
persoanelor cu acces redus la serviciile din comunitate. 
In cadrul Prioritatii vor fi eligibile masurile care sprijina functionarea GAL-urilor si sprijinul pregatitor pentru elaborarea Strategiilor 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Comunitati urbane pentru care se asigura imbunatatirea accesibilitatii la servicii sociale, de sanatate, de ingrijire 

 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 
 

nu 
 
The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
 

nu 
 
Indicatori 
 

Table 2: Output indicators 
Priority Specific objective Fund Category  

region 
ID Indicator Measurem

ent 
unit 

Milest
ne 
(2024) 

Target (2029) 

PRIORITATEA 1  
Dezvoltare 
Locala plasata 
sub 
Responsabilitat
ea Comunitatii   
 
 
 
 
 

(ix)creșterea accesului egal  
în timp util la servicii  
calitate, sustenabile și  
prețuri accesibi  
modernizarea sistemelor  
protecție socială, inclus  
promovarea accesului  
protecție socia  
îmbunătățirea accesibilităț  
a eficacității și a rezilienț  
sistemelor de sănătate și  
serviciilor de îngrijire  
termen lung; 
  
 

FSE+ Mai puț  
dezvoltate 
 
Mai dezvolta  

  
 

Servicii sociale  sprijinite 
Servicii de sanatate sprijinite 
 

serviciu  Depinzand 
de nevoia 
local 
identificata 
prin 
viitoarele 
strategii 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 
objective 
(Investment f  
Jobs an  
Growth goal  
EMFF) 

Fund Category o  
region  

ID [5  Indicator 
[255] 

Measure- 
ment unit 

Baseline  
reference 
value 

Reference 
year 

Target 
(2029) 
 

Source  
data 
[200] 

Comments 
[200] 

PRIORITATEA 1 
Dezvoltare Locala 

(ix)creșterea 
accesului egal  

FSE+ Mai puț  
dezvoltate 

 Numar d  
persoane 

persoana     Depinzand 
de nevoia 



plasata sub 
Responsabilitatea 
Comunitatii   
 
 
 
 
 

în timp util  
servicii d  
calitate, 
sustenabile  
cu prețu  
accesibile; 
modernizarea 
sistemelor d  
protecție 
socială, inclus  
promovarea 
accesului  
protecție 
socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității,  
eficacității și  
rezilienței 
sistemelor d  
sănătate și  
serviciilor d  
îngrijire  
termen lung; 
  

 
Mai 
dezvoltate 

care 
acceseaza 
anual 
serviciile 
sprijinite 

local 
identificata 
prin 
viitoarele 
strategii 

 

Obiectivul specific FSE (x)   -  promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, 
inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 

Măsurile din Prioritatea 1 se referă atât la dezvoltarea infrastructurii sociale cât și la cea a serviciilor în comunitate (sociale, de 
sănătate, ocupare, sprijin educațional), adaptate nevoilor sociale care au fost identificate in cadrul Strategiilor de dezvoltare locala. 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Toate categoriile de persoane vulnerabile din comunitățile urbane 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

2.A.3.2 Indicators 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 



Prioritate

a 1 – 

Dezvoltar

e locală 

plasată 

sub 

responsa

bilitatea 

comunită

ții 

 
(x)   -  promovarea integrării 
sociale a persoanelor expuse 
riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a 
persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor  
 

FSE+ 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

 Numar persoane 
care beneficiaza 
de masuri de 
incluziune 

persoana    
Depinzand de 
nevoia local 
identificata 
prin viitoarele 
strategii 
 
 

 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investmen

t for Jobs 

and 

Growth 

goal or 

EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5

] 

Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Baseli

ne or 

refere

nce 

value 

Refer

ence 

year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Commen

ts [200] 

Prioritatea 1 – 

Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității 

(x)   -  

promovare

a integrării 

sociale a 

persoanelo

r expuse 

riscului de 

sărăcie sau 

de 

excluziune 

socială, 

inclusiv a 

persoanelo

r celor mai 

defavorizat

e și a 

copiilor 

FSE
+ 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

 
Numar 
persoane 
care au 
depasit 
situatia de 
vulnerabilit
ate prin 
cresterea 
venitului, la 
6 luni dupa 
terminarea 
sprijinului 

persoan

a 
    Depinzan

d de 

nevoia 

local 

identifica

ta prin 

viitoarele 

strategii 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Acest obiectiv specific este urmarit in cadrul Prioritatii 1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – Obiectivul de 
politică 4. 



 În Prioritatea 1,  măsura privind infrastructura socială va direcționa sprijinul financiar spre acele tipuri de servicii sociale, de sănătate, 
identificate în comunitățile urbane ca fiind necesare, în urma diagnozei locale. 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Comunitati urbane 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

 

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective 

(Investment for Jobs and 

Growth goal or EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

Prioritatea 

1 – 

Dezvoltare 

locală 

plasată sub 

responsabil

itatea 

comunității 

 
FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și 
servicii sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC
O 
70 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

 

    
Depinzand de 
nevoia local 
identificata 
prin viitoarele 
strategii 
 
 

 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fund Categor

y of 

region  

ID [5] Indicator 

[255] 

Meas

ure- 

ment 

unit 

Baselin

e or 

referen

ce 

value 

Refer

ence 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Comments 

[200] 

Prioritatea 1 

– Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

FEDR d(iii)   - 

îmbunătățirea 

integrării 

socioeconomic

FEDR 

 

Mai 

dezvolt

ata 

Mai 

RCR 

74 

Numărul 

anual al 

utilizatorilor 

infrastructuri

     Depinzand 

de nevoia 

local 

identificata 



responsabilita

tea 

comunității 

e a 

comunităților 

marginalizate, 

a migranților 

și a grupurilor 

dezavantajate 

prin măsuri 

integrate care 

să includă 

asigurarea de 

locuințe și 

servicii sociale 

putin 

dezvolt

ata 

lor sociale 

care 

beneficiază 

de sprijin 

prin 

viitoarele 

strategii 

Obiectivul specific FEDR e (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural 

și a securității în zonele urbane 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Prioritatea 1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – Obiectivul de politică 5. 
Măsura inclusă în această axă sprijină finantarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților de valorificare și promovare a 
patrimoniului cultural si turistic local (identificare a obiectivelor turistice relevante, dezvoltarea meșteșugurilor sau a tradițiilor locale) 
care pot contribui la activarea comunităților urbane si la generarea de venituri pentru bugetele locale. 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Comunitati urbane 

 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 

2.A.3.2 Indicators 

 

Table 2: Output indicators 

Pri

ori

ty  

Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

1 
e(i)   - promovarea dezvoltării 
integrate în domeniul social, 
economic și al mediului, a 
patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

  RC
O 
77 

Capacitatea 
infrastructurilor 
culturale sau de 
turism sprijinite 

  Depinzand de 
nevoia local 
identificata 
prin viitoarele 
strategii 

 



 

Table 3: Result indicators 

Priorit

y  

Specific 

objective 

(Investmen

t for Jobs 

and Growth 

goal or 

EMFF) 

Fun

d 

Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

referenc

e value 

Referenc

e year 

Targe

t 

(2029

) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Comment

s [200] 

1 e(i)   - 

promovare

a 

dezvoltării 

integrate în 

domeniul 

social, 

economic și 

al mediului, 

a 

patrimoniul

ui cultural și 

a securității 

în zonele 

urbane   

FED
R 
 

Mai 
dezvoltat
a 
Mai 
putin 
dezvoltat
a 

RC

R 

77 

Turisti/vizitat
ori ai 
obiectivelor 
turistice 
sprijinite 

persoan

a 
    Depinzan

d de 

nevoia 

local 

identificat

a prin 

viitoarele 

strategii 

RC

R 

78 

Beneficiari ai 
infrastructuril
or culturale 
sprijinite 

persoan

a 
     

 
 
Prioritatea 2: Protejarea dreptului la demnitate sociala   
 
 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 

2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  
 
 

Tabel 4: Dimensiune 1 – câmp de intervenție 
Nr prioritate  Fond Categorie de 

regiune 
Cod Sumă (EUR) 

2. Protejarea 
dreptului la 
demnitate 
sociala   
  

FEDR Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru 
migranți) 

56.000.000 

FEDR Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

092 Infrastructura de sanatate 30.000.000 

FSE Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

123 Masuri de imbunatatire a accesibilitatii, eficientei si 
rezilientei sistemelor de sanatate 

14.000.000 



FEDR Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in comunitate 

40.500.000 

 
 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
Protejarea dreptului la demnitate sociala   FEDR Mai puțin dezvoltată 

Mai dezvoltată 
01 - Grant 126 500 000 

Protejarea dreptului la demnitate sociala   FSE Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 - Grant 14.000.000 

 
Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
2. Protejarea dreptului la demnitate 
sociala   

FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 32 126 500 000 

Protejarea dreptului la demnitate 
sociala   

FSE Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 32 14.000.000 

 
 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 

     

2. Protejarea dreptului la demnitate 
sociala   
 

FEDR Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

  

FSE Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 

  

 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

În cadrul Prioritatii 2, sub acest obiectiv specific  se vor finanta infrastructuri de locuit, infrastructura de sanatate pentru recuperare 
veterani, infrastructura pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului si promovarea nondiscriminarii si infrastructura pentru 
un centru dedicat tinerilor vulnerabili pentru dezvoltarea motivatiei de a ramane in scoala, dupa cum urmeaza: 

1. Constructia de locuinte sociale, masura care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru populație. Acestea vor fi 
dezvoltate in unitatile administrativ teritoriale cu nevoie stringenta, potentialii beneficiari fiind autoritatile publice locale 

2. Centru de recuperare si refacere pentru veterani – beneficiar Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi 
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D) in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale. De 
serviciile centrului vor beneficia nu doar participantii la misiunile din teatrele de razboi recente (Irak, Afganistan etc), 
aproximativ 50.000 de militari, dar si veteranii celui de-al doilea razboi mondial, personal militar din alte structuri. Conform 
datelor transmise de MApN, 8,3% dintre militari sufera de tulburari de stres post-traumatic7, iar in misiunile externe au fost 
raniti 177 militari romani, 67 dintre ei fiind incadrati in grad de invaliditate. Investitia va sprijini constructia unei clinici de 
recuperare, cladire a carei construire a fost inceputa de AMVVD din fonduri proprii si echiparea cu aparatura medicala 
necesara recuperarii, mobilier etc 

3. Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului, institutie ce va avea o importanta componenta educationala prin protejarea 
memoriei victimelor Holocaustului si promovarea nondiscriminarii. Aceasta orientare va plasa muzeul in noua linie 
muzeologica a activismului social, in prezent neadoptata ca directie strategica de nicio institutie muzeala din Romania. 
Investitia va sprijini lucrarile de consolidare, reabilitare si amenajare ale imobilului care va gazdui muzeul, beneficiarul fiind 
Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania ,,Elie Wiesel". 

4. Centru National de Servicii Integrate pentru tineri «Sfantul Ilie Tesviteanul» in cadrul caruia se vor desfasura activitati 
pentru dezvoltarea motivatiei de a ramane in scoala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de dificultate. Investitia va acoperi 
cheltuielile legate de infrastructura centrului, beneficiarul angajandu-se ca va sustine financiar toate cheltuielile de 
functionare. Beneficiarul este Secretariatul de Stat pentru Culte, in parteneriat cu Arhiepiscopia Bucurestilor – Patriarhia 
Romana. 

 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

 
7         “Studiu de estimare a prevalențelor tulburărilor psihice în Armata României”, 2018, Departamentul de Psihologie al Facultății 

de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale 



Comunitati urbane cu accesibilitate redusa la locuire 

Veterani ai teatrelor de razboi recente (Irak, Afganistan, etc) si cei din cel de-al doilea razboi mondial, alti militari 

Tineri, persoane interesate de istoria civilizatiei din Romania, supravietuitori ai Holocaustului si urmasi ai acestora 

 Tineri in situatii de vulnerabilitate 

 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 

2.A.3.2 Indicators 

 

Table 2: Output indicators 

Pri

ori

ty  

Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

2 
 
FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC
O65 

Capacitatea 
infrastructurilor 
de locuit 

Loc in 
apartament 

  2300 
 
 
 

RC
O69 

Capacitatea 
infrastructurilor 
de sanatate care 
beneficiaza de 
sprijin 

persoana  400 

RC
O 
70 
 
 
 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

persoana  5000 

RCO 
70 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

persoana  400 

 
 

Table 3: Result indicators 



Priorit

y  

Specific 

objective 

(Investment for 

Jobs and 

Growth goal or 

EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Baselin

e or 

referen

ce 

value 

Referen

ce year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Commen

ts [200] 

2 FEDR d(iii)   - 

îmbunătățirea 

integrării 

socioeconomic

e a 

comunităților 

marginalizate, a 

migranților și a 

grupurilor 

dezavantajate 

prin măsuri 

integrate care 

să includă 

asigurarea de 

locuințe și 

servicii sociale 

FED
R 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RCO

68 

Gradul de 
ocupare a 
locuințelor  

 

persoan

a 
  2300   

 
  

RCR

73 

Numar anual 
al 
utilizatorilor 
infrastructuril
or de 
sanatate 

persoan

a 
  4000   

 
  

RCR 

74 

 

 

 

Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuril
or sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 

Persoan

a 

 

 

 

 

 

  5000   

 
  

RCR 

74 

 

 

 

Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuril
or sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 
 
 

Persoan

a 

 

 

 

 

 

  5000   

 

Obiectivul specific FSE (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 În cadrul acestei axe, măsura privind dezvoltarea serviciilor de recuperare este destinata sa insoteasca masurile de 
infrastructura de sanatate pentru veteran prin sprijinirea functionarii centrului de recuperare. 
 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Veterani din teatrele recente de operatiuni (Irak, Afganistan, etc), din cel de-al doilea razboi mondial, alti militari 

 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 



The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 
 

nu 
 
The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
 

nu 
 
 
Indicatori 
 
Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 

Table 2: Output indicators 
Priority Specific objective Fund Category  

region 
ID Indicator Measurem

ent 
unit 

Milest
ne 
(2024) 

Target (2029) 

PRIORITATEA 2  
Protejarea 
dreptului  
demnitate sociala   
 
 
 

(ix)creșterea accesului egal  
în timp util la servicii  
calitate, sustenabile și  
prețuri accesibi  
modernizarea sistemelor  
protecție socială, inclus  
promovarea accesului  
protecție socia  
îmbunătățirea accesibilităț  
a eficacității și a rezilienț  
sistemelor de sănătate și  
serviciilor de îngrijire  
termen lung; 

FSE+ Mai puț  
dezvoltate 
 
Mai dezvolta  

  
 

 
Servicii de sanatate sprijinite 
 

serviciu   
1 
 
 
 
 
  

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific objecti  
(Investment f  
Jobs and Grow  
goal or EMFF) 

Fund Category  
region  

ID [5  Indicator 
[255] 

Measure- 
ment unit 

Baseline  
reference 
value 

Reference 
year 

Target 
(2029) 
 

Source  
data 
[200] 

Comments 
[200] 

PRIORITATEA  
Protejarea dreptului  
demnitate sociala   
 
 
 
 
 

(ix)creșterea 
accesului egal și 
în timp util la 
servicii de 
calitate, 
sustenabile și cu 
prețuri 
accesibile; 
modernizarea 
sistemelor de 
protecție socială, 
inclusiv 
promovarea 
accesului la 
protecție socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, a 
eficacității și a 
rezilienței 
sistemelor de 
sănătate și a 
serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung; 

FSE+ Mai puț  
dezvoltate 
 
Mai 
dezvoltate 

 Numar  
persoane 
care 
acceseaza 
anual 
serviciile 
sprijinite 

persoana   4000   

  
 



Prioritatea 3: Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces redus la servicii primare – OP 4 
  

 
 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 
2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  

 
Tabel 4 

Tabel 4: Dimensiune 1 – câmp de intervenție 
Nr prioritate  Fond Categorie de 

regiune 
Cod Sumă (EUR) 

 
3. Sprijinirea 
comunitatilor 
rurale fara acces 
sau cu acces 
redus la servicii 
primare  

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

142 Evaluare și studii, colectare de date 
 

10 000 000 

FSE+ 121 Masuri de facilitare a accesului egal si in timp util la 
servicii de calitate, sustenabile si accesibile financiar 
122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 
familiala si a serviciilor de ingrijire in cadrul comunitatii 
 

646 500 000 

FEDR 091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitati 

16 000 000 

FSE+ 121 Masuri de facilitare a accesului egal si in timp util la 
servicii de calitate, sustenabile si accesibile financiar 

8 500 000 

FSE+ 117 Masuri pentru imbunatatirea accesului unor grupuri 
marginalizate, cum ar fi romii, la educatie si locuri de munca 
si pentru promovarea incluziunii sociale a acestora 
143 Consolidarea capacitatilor autoritatilor statelor membre, 
ale beneficiarilor si ale partenerilor relevanti 

15 000 000 

FEDR 090 Infrastructura de locuit 
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate 

25 000 000 
FSE+ 3 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la protectia sociala  

5 000 000 

 
 
 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
3. Sprijinirea comunitatilor rurale fara 
acces sau cu acces redus la servicii 
primare 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 688 000 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 41 000 000 

 
 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
3. Sprijinirea comunitatilor rurale fara 
acces sau cu acces redus la servicii 
primare 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

46-47 688 000 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

46-47 41 000 000 

 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
3. Sprijinirea comunitatilor rurale fara 
acces sau cu acces redus la servicii 
primare 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  

 
FEDR 

 



Obiectivul specific (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Prioritatea 3 – Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale 
- Această axă cuprinde o măsură privind dezvoltarea serviciilor cu caracter integrat în comunitățile rurale - Aceste servicii de 
asistență socială, asistență medicală comunitară, suport educațional vor fi crește accesul persoanelor vulnerabile la servicii de calitate 
în comunitățile rurale. Ele presupun formarea unor echipe comunitare de specialiști, compuse din: asistent social/tehnician in 
asistenta sociala, asistent medical comunitar, ingrijitor de persoane varstnice, mediator scolar, consilier ocupare cu munca de teren, 
in functie de nevoile comunitatii (populatie scolara sau imbatranita, pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc). O 
parte dintre specialist vor fi formati in cadrul proiectului. 
-  De asemenea, va fi sprijinita crearea si functionarea unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitarile primite fiind preluate si 
referite catre furnizorii de servicii sociale din comunitate, in functie de nevoie (copil/pers. cu dizabilitati/persoana in varsta etc). In 
acest moment, in contextual pandemiei, se finanteaza prin POCU 2014-2020 functionarea unui call center in Baia Mare care preia 
apelurile persoanelor vulnerabile din toata tara, fiind dorita continuarea acestui proiect. 
- O altă măsură în cadrul Prioritatii 3 este cea privind sprijinul acordat autorităților locale pentru a reglementa situația 
așezărilor informale (identificarea acestora, evaluarea situației, cadastrare, suport administrativ) 
- În Prioritatea 3 vor fi sprijinite, de asemenea, victimele dezastrelor naturale în privința soluțiilor de locuire post-dezastru. 
In cadrul acestei axe se vor mai finanta măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile. 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Familiile sau aparținătorii acestora 

Specialiștii care lucrează în serviciile destinate acestor persoane 

Persoane Varstnice  

Copii 

Tineri 

Persoane cu dizabilitati 

Persoane care locuiesc in asezari informale 

Persoane ramase fara locuinta in urma calamitatilor naturale 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 
 

nu 
 
The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
 

nu 
 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 
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Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Meas
urem
ent 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target (2029) 

 

PRIORITATE 
3 - Sprijinirea 
comunitatilo
r rurale fara 
acces sau cu 
acces redus 
la servicii 
primare 

(ix)creșterea accesului egal 
și în timp util la servicii de 
calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor 
de protecție socială, 
inclusiv promovarea 
accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung; 

 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

Mai 
dezvoltate 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO
14 

- nr diagnoze sociale si de 
identificare a nevoilor (in 
fiecare UAT) 

- numar de asistenti sociali 
angajati/contractati 

- numarul de tehnicieni in 
asistenta sociala formati si 
angajati 

- numar de asistenti 
medicali comunitari 
angajati 

- numar de ingrijitori 
persoane varstnice formati 
si angajati 

-  numar de consilieri 
scolari/de formare 
profesionala/vocationali 
angajati 

- numărul de administrații 
publice sau servicii publice 
care beneficiază de sprijin, 
la nivel național, regional 
sau local 

- Numar call center 

 

- numar asezari informale 
care beneficiaza de sprijin 
pentru reglementarea 
situatiei juridice 

-  

- numar specialisti 
care beneficiaza 
de formare 
profesionala 

Diagn
oza 

 

Perso
ana 

 

 

Perso
ana 

 

Perso
ana 

 

Perso
ana 

 

UAT 

 

Call 
cente
r 

aseza
re 

 

 

Loc 

 

 

 

perso
ana 

2000 

 

500 

 

0 

 

500 

 

0 

 

100 

 

 

1000 

 

 

 

1 

100 

 

 

7000 

 

 

 

0 

2000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

2000 

 

500 

 

 

2000 

 

 

 

1 

100 

 

 

7000 

 

 

 

5000 

 
 



Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fund 
Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measure- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

reference 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Comm

ents 

[200] 

 

PRIORITATEA 3 - 
Sprijinirea 
comunitatilor 
rurale fara acces 
sau cu acces 
redus la servicii 
primare 

(ix)creșterea 
accesului egal 
și în timp util 
la servicii de 
calitate, 
sustenabile și 
cu prețuri 
accesibile; 
modernizarea 
sistemelor de 
protecție 
socială, 
inclusiv 
promovarea 
accesului la 
protecție 
socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, 
a eficacității și 
a rezilienței 
sistemelor de 
sănătate și a 
serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung; 

 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

Mai 
dezvoltate 

 
Numar de 
planuri de 
actiune 
aprobate 
de CL al 
UAT in 
baza 
diagnozel
or sociale 
  
Numar 
persoane 
varstnice 
care au 
beneficiat 
de servicii 
de 
ingrijire 
 
Numar 
familii 
care au 
beneficiat 
de servicii 
sociale 
 
Numar 
copii care 
au 
beneficiat 
de servicii 
 
Numar 
call center 
operation
al la un an 
de la 
infiintare 
 
 
Numar 
asezari 
informale 
a caror 
situatie 
juridica s-
a 
formalizat 
 
Numar 
persoane 
care 
locuiesc in 
unitati de 
locuire de 

plan 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana 

 

 

 

 

Familie 

 

 

 

 

Persoana 

 

 

 

 

Call 

center 

 

 

 

asezare 

 

 

 

 

 

Persoana 

 

  2.000 

 

 

 

 

50.00

0 

 

 

 

250.0

00 

 

 

500.0

00 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 

 

  



urgenta 
 
Numar 
specialisti 
care au 
dezvoltat 
competen
te noi in 
urma 
participari
i la 
formarea 
profesion
ala  

 

 

 

persoana 

 

 

 

5000 

 

 
 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
 

2.A.3.1 Interventions of the Funds  Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);  

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

– Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale. Se vor finanta amenazari spatii pentru derularea 
serviciilor si dotarea acestora  
-Sprijin pentru locuire acordat persoanelor victime ale calamităților/situațiilor de urgență 
  
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Familiile sau aparținătorii acestora 

Specialiștii care lucrează în serviciile destinate acestor persoane 

Varstnici 

Copii 

Tineri 

Persoane cu dizabilitati 

Persoane care locuiesc in asezari informale 

Victime calamitati naturale 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

 

Table 2: Output indicators 



Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

PRIORITA
TEA 3 - 
Sprijinire
a 
comunita
tilor 
rurale 
fara acces 
sau cu 
acces 
redus la 
servicii 
primare 

FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

 
RC
O 
70 
 
 
 
 
 
RC
O65 
 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

 

Capacitatea 
infrastructurilor 
de locuit de 
urgenta 

Birou 
 
 
 
 
 
 
 
 
loc 

 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
7000 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Baselin

e or 

referen

ce 

value 

Referen

ce year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Commen

ts [200] 

PRIORITAT
EA 3 - 
Sprijinirea 
comunitati
lor rurale 
fara acces 
sau cu 
acces 
redus la 
servicii 
primare 

FEDR d(iii)   - 
îmbunătățire
a integrării 
socioeconom
ice a 
comunităților 
marginalizate
, a 
migranților și 
a grupurilor 
dezavantajat
e prin măsuri 
integrate 
care să 
includă 
asigurarea de 
locuințe și 
servicii 
sociale 

FED
R 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC

R 

74 

 

 

 

RC

R 

68 

 

 

 

Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuri
lor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 

 

Numar 
ocupanti ai 
locuintelor 

 

persoan

a 

 

 

 

 

 

 

persoan

a 

  6000 

 

 

 

 

 

7000 

  

 
 
Prioritatea 4: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune socială si ceilalți copii  - OP 4   
 

 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 



 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 
of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 

X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 
Article 4(1) of the ESF+ regulation 

 
2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  
Reference: Article 17(3)(c) CPR 

 
Tabel 4 

4. Reducerea 
disparităților 
dintre copiii la 
risc de saracie 
și/sau excluziune 
socială si ceilalți 
copii   

FSE+ Mai 
dezvoltata 
Mai putin 
dezvoltata 

121 Masuri de facilitare a accesului egal si in timp util la 
servicii de calitate, sustenabile si accesibile financiar 
 

3 500 000 

FEDR 091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii 

5 000 000 

FSE+ 126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor celor mai defavorizate si a copiilor 

187 000 000 

FSE+ 099 Sprijin specific pentru ocuparea fortei de munca in 
randul tinerilor si integrarea socio-economica a tinerilor 
114 Sprijin pentru educatia adultilor (cu exceptia 
infrastructurilor) 
126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor celor mai defavorizate si a copiilor 

17 900 000 

FSE+ 126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor celor mai defavorizate si a copiilor 

175 000 000 

FEDR 091 Infrastructura sociala care contribuie la incluziunea 
sociala 

25 000 000 

FSE+ 106 Masuri de promovare a echilibrului intre viata 
profesionala si cea privata, inclusiv a accesului la servicii de 
ingrijire a copiilor si persoanelor dependente 
114 Sprijin pentru educatia adultului 
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate 

60 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la protectia sociala  

 

5 000 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
4. Reducerea disparităților dintre copiii la 
risc de saracie și/sau excluziune socială si 
ceilalți copii   

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 448 400 000 

FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 30 000 000 

 
Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
4. Reducerea disparităților dintre copiii 
la risc de saracie și/sau excluziune 
socială si ceilalți copii   

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 448 400 000 

FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 30 000 000 

 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 

     
4. Reducerea disparităților dintre copiii 
la risc de saracie și/sau excluziune 
socială si ceilalți copii   

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  
FEDR 



2.A.3 Specific objective8  (Investment for Jobs and Growth goal) repeated for each selected specific objective for priorities other 
than technical assistance 

Obiectivul specific FSE+ (iii) promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor si a persoanelor dependente   

Interventions of the Funds 

Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi); 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

Obiectivul specific (iii) se regaseste in Prioritatea 4 –Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și 
ceilalți copii 

Prioritatea 4 cuprinde măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții 
de familie cu viața profesională : Sprijinul acordat familiilor monoparentale este în principal direcționat spre mamele singure. Ele 
reprezintă procentul dominant al părinților singuri. Măsura prevede acordarea unui sprijin tailor-made, adaptat nevoilor mamelor, în 
vederea creșterii angajabilității și autonomiei părintelui singur : acordarea de vouchere before și after school, vouchere pentru 
activitățile de weekend ale copiilor (sport, creație, artă), finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, 
care dorește schimbarea domeniului profesional etc. 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 
 

Parinti singuri care au în îngrijire copii (0-18 ani), dintre care femei 
 
Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 
 

nu 
 

The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 
 

nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 
 

nu 
 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 
 
Table 2: Output indicators 

Priority 
Specific objective Fun

d 
Category 
of region 

ID Indicator Measurement 
unit 

Milestone 
(2024) 

Target 
(2029) 

 Prioritatea 4 –
Reducerea 
disparităților 
dintre copiii aflați 
la risc de 
sărăcie/excluziune 
socială și ceilalți 
copii 

 FSE+ (iii) 
promovarea 
participării femeilor 
la piața muncii, a 
unui echilibru mai 
bun între viața 
profesională și cea 
privată, inclusiv 
accesul la servicii de 
îngrijire a copiilor si 
a persoanelor 
dependente   

FSE+ Mai puțin 
dezvoltata 
 
Mai 
dezvoltata 

  
 

 
-numar 
parinti 
singuri, cu 
venituri 
reduse, din 
care femei, 
sprijiniti 
- numar 
parinti 
singuri cu 
venituri 
reduse 
pentru care 
s-au finantat 
cursuri de 
recalificare,  
din care 

Persoana 

 

 

 

 

Persoana 

 

 

 

 

 

persoana 

 20.000 

 

 

 

 

10.000 

 

 

 

 

 

20.000 

 
8  Except for a specific objective set out in Article 4(1)(c)(xi) of the ESF+ Regulation. 



Table 2: Output indicators 

Priority 
Specific objective Fun

d 
Category 
of region 

ID Indicator Measurement 
unit 

Milestone 
(2024) 

Target 
(2029) 

femei 
- numar copii 
care au 
beneficiat de 
vouchere 
 
 

 

  

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 
objective 
(Investment for 
Jobs and 
Growth goal or 
EMFF) 

Fund Catego
ry of 
region  

ID 
[5] 

Indicator 
[255] 

Measurement 
unit 

Baseline 
or 
referenc
e value 

Reference 
year 

Target 
(2029) 

 

Prioritatea 4 –
Reducerea 
disparităților 
dintre copiii 
aflați la risc de 
sărăcie/excluziu
ne socială și 
ceilalți copii 

FSE+ (iii) 
promovarea 
participării 
femeilor la 
piața muncii, a 
unui echilibru 
mai bun între 
viața 
profesională și 
cea privată, 
inclusiv accesul 
la servicii de 
îngrijire a 
copiilor si a 
persoanelor 
dependente   

FSE+ Mai 
puțin 
dezvolt
ata 

 

Mai 
dezvolt
ata 

 
 Parinti 
singuri cu 
copii in 
intretinere, 
din care 
femei, a 
căror situație 
pe piața 
forței de 
muncă s-a 
îmbunătățit 
în termen de 
șase luni de 
la încetarea 
calității de 
participant 

 

  

persoane    
20.00
0 

 

 

Obiectivul specific (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi); 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

3. Prioritatea 4 –Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii 
Prioritatea 4 cuprinde mai multe măsuri care contribuie la un acces mai bun al copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate, 
cât mai aproape de domiciliu : 
- Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, 
dar și informare, consiliere, indrumare si, dupa caz, ajutor material pentru familii, dar si pentru persoanele in grija carora se afla copiii 
cu parinti plecati in strainatate.   
- Centrele de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament – sunt vizate construirea /     
reabilitarea / modernizarea/  extinderea / echiparea unor centre de zi pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament 
(violenta), precum și servicii de  terapie acesti copii si tineri. 
- Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială - Sprijinirea tinerilor care 
urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au parasit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 
consiliere, orientare in cariera, dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta, monitorizare post-interventie 



in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor, asigurarea locuintei gratuite prin acordarea unui voucher pentru plata chiriei timp de 
12 luni  
-  pentru accesul copiilor afectati de saracie la activitati recreative in vederea imbunatatirii aptitudinilor sociale se vor finanta tabere 
de creatie/sport pentru copii scolari (ciclu primar si gimnazial) 
- măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile. 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Familiile sau aparținătorii acestora 

Specialiștii care lucrează în serviciile destinate acestor persoane 

Copii 

Asistenţii personali ai copiilor cu dizabilităţi (care ii vor insoti in tabere) 

Tineri 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 

nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 

Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Measu
remen
t 

unit 

Mil
esto
ne 

(202
4) 

Target 
(2029) 

PRIORITATE
A 4 - 
Reducerea 
disparităților 
dintre copiii 
la risc de 
saracie 
și/sau 
excluziune 
socială si 
ceilalți copii   

(ix) creșterea accesului egal 
și în timp util la servicii de 
calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la 
protecție socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung; 

 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

 

Mai 
dezvoltate 

 
Numar copii care 
beneficiaza de serviciile 
centrelor pentru copii si 
adolescenti cu tulburari de 
comportament 

-numar copii, in risc de 
saracie sau excluziune 
sociala, intre 6 si 14 ani, 
care merg in tabara 

Numar tineri iesiti din 
sistemul institutionalizat, 
pentru care se acorda 
sprijin 

Numar familii in situatii 
dificile, cu risc de separare 
a copiilor de parinti, pentru 
care se acorda sprijin 

 
Numar specialisti care 

Persoa
na 

 

 

Persoa
na 

 

 

Persoa
na 

 

Familie 
cu copii 

 

 1000 

 

 

 

470.000 

 

4700 

 

 

15.000 

 

 



Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Measu
remen
t 

unit 

Mil
esto
ne 

(202
4) 

Target 
(2029) 

beneficiaza de formare 
profesionala 
 

 

 

persoa
na 

 

5000 

 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fund 
Categ

ory of 

region  

ID [5] Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Base

line 

or 

refer

ence 

valu

e 

Refer

ence 

year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Source 

of data 

[200] 

Comme

nts 

[200] 

PRIORITAT
EA 4 - 
Reducerea 
disparitățil
or dintre 
copiii la 
risc de 
saracie 
și/sau 
excluziune 
socială si 
ceilalți 
copii   

(ix)creșterea 
accesului 
egal și în 
timp util la 
servicii de 
calitate, 
sustenabile 
și cu prețuri 
accesibile; 
modernizare
a sistemelor 
de protecție 
socială, 
inclusiv 
promovarea 
accesului la 
protecție 
socială; 
îmbunătățire
a 
accesibilității
, a eficacității 
și a 
rezilienței 
sistemelor 
de sănătate 
și a 
serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung; 

FSE+ Mai 
puțin 
dezvol
tate 

 

Mai 
dezvol
tate 

 
Numar 
copii care 
au 
beneficiat 
de 
serviciile 
centrelor 
de zi si 
care nu au 
mai 
inregistrat 
comporta
mente 
precum 
violenta 
sau 
bullying, la 
6 luni dupa 
terminarea 
interventiei 
 
Numar 
copii intre 
6 si 14 ani 
care au 
beneficiat 
de tabara 
si au 
evaluat 
pozitiv 
programel
e de 
creatie/spo
rt 
 
Numar 
tineri iesiti 

Persoan

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoan

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470.

000 

 

 

 

 

 

4000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

2.A.3.1 Interventions of the Funds  Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);  

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 

Prioritatea 4 –Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii 
 
-Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor specializate și de suport pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament prin 
finantarea infrastructurii a trei centre pilot in 3 orase mari (50 pers capacitate) 
-Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor de zi pentru copii prin finantarea infrastructurii a 141 de centre de zi cu capacitatea de 
30 locuri. 

 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Copii 

Adolescenti 

Familiile sau aparținătorii copiilor 

 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

 Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 
 
 

din 
procesul de 
institutiona
lizare, 
integrati 
sociali in 
urma 
sprijinului 
 
Numar 
copii 
mentinuti 
in familie 
in urma 
sprijinului 
acordat 
 
Numar 
specialisti 
care au 
participat 
la formare 
si care au 
dezvoltat 
competent
e noi 

Persoan

a 

 

 

 

 

 

 

Persoan

a 

 

 

 

persoan

a 

 

 

 

 

 

45.0

00 

 

 

5000 



 

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target 

(2029) 

 

PRIORITA
TEA 4 - 
Reducere
a 
disparităț
ilor dintre 
copiii la 
risc de 
saracie 
și/sau 
excluziun
e socială 
si ceilalți 
copii   

FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC
O 
70 
 
 
 
 
 
 
 
RC
O 
70 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

Loc 
 
 
 
 
 
 
 
 
loc 

 150 
 
 
 
 
 
 
 
4230 

 
 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fund 
Catego

ry of 

region  

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measure- 

ment 

unit 

Baseli

ne or 

refere

nce 

value 

Referen

ce year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of data 

[200] 

Com

ment

s 

[200] 

PRIORITA
TEA 4 - 
Reducerea 
disparități
lor dintre 
copiii la 
risc de 
saracie 
și/sau 
excluziune 
socială si 
ceilalți 
copii   

FEDR d(iii)   - 
îmbunătățire
a integrării 
socioeconom
ice a 
comunitățilo
r 
marginalizat
e, a 
migranților și 
a grupurilor 
dezavantajat
e prin măsuri 
integrate 
care să 
includă 
asigurarea 
de locuințe și 
servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolt
ata 
Mai 
putin 
dezvolt
ata 

RCR 

74 

 

 

 

RCR 

74 

 
Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructur
ilor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 
 
Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuri
lor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 

Persoana 

 

 

 

 

 

 

Persoana 

 

 

 

 

 

 

  300 

 

 

 

 

5000 

  

 
 



Prioritatea 5 : Servicii de suport pentru persoane varstnice – OP 4 
 Reference: Article 4(1), 10 and 13 ESF+ 

 
 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 
2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  
Reference: Article 17(3)(c) CPR 
 

Tabel 4 
5. Servicii de 
suport pentru 
persoane 
varstnice 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

110 Masuri care incurajeaza imbatranirea activa 
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate            
 

48 000 000 

FSE+ 124 Masuri pentru imbunatatirea ingrijirii de lunga durata 
(exclusiv infrastructura) 

25 000 000 

FSE+ 124 Masuri pentru imbunatatirea ingrijirii de lunga durata 
(exclusiv infrastructura) 
090 Infrastructuri de locuit (altele decat cele pentru migranti) 

22 000 000 
FEDR 85 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la protectia sociala  

5 000 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
5. Servicii de suport pentru persoane 
varstnice 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 100 000 000 

FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 85 000 000 

 
Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
5. Servicii de suport pentru persoane 
varstnice 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

32 100 000 000 

FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

32 85 000 000 

 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 

     
5. Servicii de suport pentru persoane 
varstnice 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  
FEDR 

Obiectivul specific (iii)bis   - promovarea unui mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa sănătății, a adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate; 
 

2.A.3.1 Interventions of the Funds 

Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi); 
The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Axele din POIDS în care este urmărit acest obiectiv: 

• Prioritatea 5 – Servicii de suport pentru persoanele vârstnice 

Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include acțiuni ce incurajeaza participarea sociala (voluntariat, schimburi inter-
generaționale), precum și acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor varstnice si incurajeaza traiul 
independent (programe usoare de sport, controale stomatologice, geriatrice etc) 

 
 



The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Persoane varstnice 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 

2.A.3.2 Indicators 

Table 2: Output indicators 

Priority Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal or 

EMFF) 

Fund Category 

of region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measurement 

unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

         

Prioritatea 

5 – Servicii 

de suport 

pentru 

persoanele 

vârstnice 

(iii)bis   - 

promovarea 

unui mediu de 

lucru sănătos 

care să reducă 

riscurile la 

adresa 

sănătății, a 

adaptării la 

schimbare a 

lucrătorilor, a 

întreprinderilor 

și a 

antreprenorilor 

și a 

îmbătrânirii 

active și în 

condiții bune 

de sănătate; 

ESF+ Mai puțin 

dezvoltata 

 

Mai 

dezvoltata 

 - participanți 

peste 65 de ani (care 

beneficiază de 

program) 

persoana 50.000 141.000 

 
 



Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5

] 

Indicator 

[255] 

Measureme

nt unit 

Baselin

e or 

referen

ce value 

Referen

ce year 

Target 

(2029) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Commen

ts [200] 

Prioritate
a 5 – 
Servicii 
de 
suport 
pentru 
persoane
le 
vârstnice 

(iii)bis   - 
promovarea 
unui mediu 
de lucru 
sănătos care 
să reducă 
riscurile la 
adresa 
sănătății, a 
adaptării la 
schimbare a 
lucrătorilor, 
a 
întreprinderil
or și a 
antreprenori
lor și a 
îmbătrânirii 
active și în 
condiții bune 
de sănătate; 

 Mai 

puțin 

dezvolta

ta 

 

Mai 

dezvolta

ta 

 Numar de 

persoane 

varstnice 

care au 

evaluat 

pozitiv 

activitatil

e 

desfasura

te in 

program 

persoane   100.00

0 

  

 
 

Obiectivul specific (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

4. Prioritatea 5 – Servicii de suport pentru persoanele vârstnice 
- Dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru 
persoanele varstnice singure, din mediul urban, in situatii de dependenta si cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie. 
- Asigurarea unor servicii de suport in cadrul comunitatilor seniorilor (locuire temporara pentru persoane varstnice aflate in 
situatie de excluziune locativa) 
-                Pregatirea specialistilor care lucreaza cu persoane varstnice 
 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Persoane varstnice  

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Specialiștii care lucrează în serviciile destinate acestor persoane 

 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 



nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 

nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 

 
Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Meas
urem
ent 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target (2029) 

 

PRIORITATEA 
5 - Servicii de 
suport pentru 
persoane 
varstnice 

(ix)creșterea accesului egal 
și în timp util la servicii de 
calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor 
de protecție socială, 
inclusiv promovarea 
accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor 
de sănătate și a serviciilor 
de îngrijire pe termen 
lung; 

 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

 

Mai 
dezvoltate 

 
- numar varstnici care 

beneficiaza de ingrijire la 

domiciliu 

Numar persoane varstnice  

care locuiesc in 

comunitatile de seniori 

Numar specialisti care 

beneficiaza de programe 

de pregatire profesionala 

 

Perso
ana 

 

Perso
ana 

 

perso
ana 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2000 

 

 

1500 

 

 

5000 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fund 
Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measure- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

reference 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Comments 

[200] 

 

PRIORITATEA 
5 - Servicii de 
suport 
pentru 
persoane 
varstnice 

(ix)creșterea 
accesului egal 
și în timp util 
la servicii de 
calitate, 
sustenabile și 
cu prețuri 
accesibile; 
modernizarea 
sistemelor de 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

 

Mai 
dezvoltate 

 Numar 

persoane 

varstnice a 

caror stare 

de sanatate 

s-a 

imbunatit in 

Persoana 

 

 

 

 

 

 

 

  1000 

 

 

 

 

  



protecție 
socială, 
inclusiv 
promovarea 
accesului la 
protecție 
socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, 
a eficacității și 
a rezilienței 
sistemelor de 
sănătate și a 
serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung; 

 

urma 

ingrijirii la 

domiciliu sau 

pentru  care 

calitatea 

vietii nu s-a 

inrautatit in 

cazul celor 

cu boli 

degenerative 

- numar 

beneficiari ai 

serviciilor 

infiintate 

Numar 
specialisti 
care au 
participat la 
formare si 
care au 
dezvoltat 
competente 
noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana 

 

 

 

 

persoana 

 

 

 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

5000 

 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

2.A.3.1 Interventions of the Funds  Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);  

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 

Prioritatea 5 – Servicii de suport pentru persoanele vârstnice 
-Sub acest obiectiv specific va fi finantata infrastructura de locuire temporara pentru persoanele varstnice in pericol de excluziune 
locativa. 
  

 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Persoane varstnice in situatie de excluziune locativa 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

 Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 



Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

 

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

 

PRIORITA
TEA 5 - 
Servicii 
de suport 
pentru 
persoane 
varstnice 

FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC
O65 

Capacitatea 
locuințelor 
reabilitate - 
altele  

 

 0 1500 

 
 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment for 

Jobs and 

Growth goal or 

EMFF) 

Fund 
Category 

of region  
ID [5] Indicator 

[255] 

Measure- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

reference 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Commen  

[200] 

PRIORITATEA 
5 - Servicii de 
suport 
pentru 
persoane 
varstnice 

FEDR d(iii)   - 
îmbunătățirea 
integrării 
socioeconomice 
a comunităților 
marginalizate, a 
migranților și a 
grupurilor 
dezavantajate 
prin măsuri 
integrate care 
să includă 
asigurarea de 
locuințe și 
servicii sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvoltata 
Mai putin 
dezvoltata 

RCR68  Gradul de 
ocupare a 
locuințelor  

 

persoana 
  1500   

 
 
Prioritatea 6: Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati – OP 4 

 Reference: Article 4(1), 10 and 13 ESF+ 
 

 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 



2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  
Reference: Article 17(3)(c) CPR 
 
Tabel 4 

6. Sprijin pentru 
persoanele cu 
dizabilitati  

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate 
116 Platforme pentru integrarea si reintegrarea in munca a 
persoanelor dezavantajate 

38 000 000 

FSE+ 115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate 

10 280 000 

FSE+ 106 Masuri de promovare a echilibrului intre viata 
profesionala si cea privata, inclusiv a accesului la servicii de 
ingrijire a copiilor si persoanelor dependente 

85 000 000 

FEDR 093 Echipamente medicale 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii 

9 000 000 

FSE+ 115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a 
participarii active in societate 
121 Masuri de facilitare a accesului egal si in timp util la 
servicii de calitate, sustenabile si accesibile financiar 
comunitatii 
093 Echipamente medicale 

25 000 000 
FEDR 25 000 000 

FSE+ 121 Masuri de facilitare a accesului egal si in timp util la 
servicii de calitate, sustenabile si accesibile financiar 
comunitatii 
122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 
familiala si a servicilor de ingrijire in cadrul comunitatii 
093 Echipamente medicale 

25 000 000 
FEDR 3 000 000 

FSE+ 122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 
familiala si a servicilor de ingrijire in cadrul comunitatii 

5 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie sociala, 
inclusiv promovarea accesului la protectie sociala 
124 Masuri de imbunatatire a serviciilor de ingrijire de lunga 
durata (excluzand infrastructura) 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii 

45 000 000 
FEDR 60 000 000 

FSE+ 122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 
familiala si a servicilor de ingrijire in cadrul comunitatii 
106 Masuri de promovare a echilibrului intre viata 
profesionala si cea privata, inclusiv a accesului la servicii de 
ingrijire a copiilor si persoanelor dependente 
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii 

12 750 000 
FEDR 44 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la protectia sociala  

7 872 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati  FSE+ Mai puțin dezvoltată 

Mai dezvoltată 
01 – Grant 285 152 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 109 750 000 

 
 
 
Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
6. Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilitati  

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 285 152 000 

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 109 750 000 

 
 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 



Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
     

6. Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilitati  

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  
 
FEDR 

 
Obiectivul specific (vii)  -   favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă și a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională 
2.A.3.1 Interventions of the Funds 

Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi); 
The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

Măsura privind încadrarea și menținerea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități presupune acordarea unui pachet integrat 
pentru sustinerea încadrării pe piata muncii sau a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism 
competitiv, de către furnizori publici sau privati de servicii de ocupare: campanie media, informare/diseminare, identificare a 
angajatorilor și persoanelor cu dizabilități, evaluarea abilităților profesionale și sociale, aplicat de catre o echipa de specialisti 
(consilier vocational, psiholog etc), organizarea unor burse ale locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, precum și măsuri 
de acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni de la data angajării. 

 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Persoane cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

2.A.3.2 Indicators 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective 

(Investment for Jobs 

and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Category 

of region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measurement 

unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

Prioritatea 

6 – Sprijin 

acordat 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

(vii)  -   favorizarea 

incluziunii active pentru 

a promova egalitatea 

de șanse și participarea 

activă și a îmbunătăți 

capacitatea de inserție 

profesională2.A.3.1 

Interventions of the 

Funds 

   Participanți cu 

dizabilități care 

beneficiază de 

program 

persoana 1000 4700 



 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific objective 

(Investment for Jobs 

and Growth goal or 

EMFF) 

Fund 
Category 

of 

region  

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measurement 

unit 

Baseline 

or 

reference 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Co  

[2  

Prioritatea 

6 – Sprijin 

acordat 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

(vii)  -   favorizarea 

incluziunii active pentru 

a promova egalitatea 

de șanse și participarea 

activă și a îmbunătăți 

capacitatea de inserție 

profesională2.A.3.1 

Interventions of the 

Funds 

   Participanți 

cu 

dizabilități 

care sunt 

angajati la 

6 luni de la 

incheierea 

masurii 

persoana   2500   

            

 

Obiectivul specific (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, 
a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi); 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

Următoarele măsuri vor contribui la atingerea obiectivului ix : 
- Masuri pentru asigurarea suportului in luarea deciziilor pentru persoanele care au nevoie de sprijin pentru exercitarea 
capacităţii juridice, respectiv pentru persoanele  fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cu sau fara 
tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin 
finantarea a 47 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate 2 persoane (un jurist si un terapeut / interpret/consilier/facilitator) 
care sa acorde asistenta,  in urma unei evaluari, a persoanelor care au nevoie de acest sprijin.  
Asigurarea dreptului de a lua decizii privind propria viață necesită o serie de măsuri care să înlocuiască sistemele de substituire a 
deciziei (punerea sub interdicţie) cu sisteme de sprijinire a deciziei. În acest sens, Convenţia ONU pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi (Legea nr. 221 din 2010) impune României realizarea unor acţiuni care trebuie să se fundamenteze atât pe măsuri de 
restituire a capacității juridice pentru toate persoanele puse sub interdicție (Decizia CCR din 16 iulie 2020), cât și prin alte măsuri 
legale, administrative și prin crearea serviciilor adecvate care să ofere persoanelor cu dizabilități sprijinul necesar pentru exercitarea 
deplină a acestui drept în conformitate cu voința și preferințele acestora. 
- Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în cadrul 
cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii 
care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii . Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea 
dezvoltării abilităților parentale specifice. 
- Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate, prin echipe mobile de servicii (47 echipe mobile de specialiști, câte una 
pe județ și sectoare ale Mun. București), dupa modelul pilotat cu succes in judetul DOLJ,  echipe care asigura la domiciliu  serviciile 
specializate de abilitare/reabilitare – asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog si un sofer 
- Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati care părăsesc sistemul de protecție specială 
ori care doresc să trăiască independent în comunitate (centre de zi, centrele de pregatire pentru viata independenta, locuinte 
protejate etc) 
 -      Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilitati in centre tip respiro 
-    Finantarea cursurilor de Asistent Personal Profesionist, in vederea imbunatatirii ratei de mentinere in familie a persoanei cu 



dizabilitati 
- Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru incluziune socială și participare 
activă la viața comunității.  
-             Măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile. 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Specialiștii care lucrează în serviciile destinate acestor persoane 

Persoane cu dizabilitati 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 

nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 

 
Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Meas
urem
ent 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target (2029) 

 

PRIORITATEA 
6  - Sprijin 
pentru 
persoanele cu 
dizabilitati 

(ix)creșterea accesului egal 
și în timp util la servicii de 
calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor 
de protecție socială, 
inclusiv promovarea 
accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor 
de sănătate și a serviciilor 
de îngrijire pe termen 
lung; 

 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

 

Mai 
dezvoltate 

 
Nr echipe înființate 

 

Nr cursuri APP organizate 

 

Nr. copii sprijiniti prin 
terapii 

Nr echipe mobile înființate 

 

Servicii sociale înființate in 
centre de zi  

Servicii sociale infiintate in 
centre respiro 

Persoane cu dizabilități 
care beneficiază de 
tehnologie asistivă  

Numar specialisti care 
participa la curs 

Echip
e 

 

Curs 

 

Perso
ana 

Echip
a 

Servici
u 

Perso
ana 

 

Perso
ana 

 

47 

 

47 

 

1000 

 

47 

 

0 

 

0 

 

10.00
0 

 

47 

 

47 

 

4700 

 

47 

 

80 

 

85 

 

29.500 

 



Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Meas
urem
ent 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target (2029) 

perso
ana 

 

 

0 5000 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth 

goal or 

EMFF) 

Fun

d 

Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator [255] Meas

ure- 

ment 

unit 

Baseli

ne or 

refere

nce 

value 

Refere

nce 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of data 

[200] 

Comm

ents 

[200] 

 

PRIORITATEA 
6  - Sprijin 
pentru 
persoanele 
cu dizabilitati 

(ix)creștere
a accesului 
egal și în 
timp util la 
servicii de 
calitate, 
sustenabile 
și cu prețuri 
accesibile; 
modernizar
ea 
sistemelor 
de protecție 
socială, 
inclusiv 
promovarea 
accesului la 
protecție 
socială; 
îmbunătățir
ea 
accesibilități
i, a 
eficacității 
și a 
rezilienței 
sistemelor 
de sănătate 
și a 
serviciilor 
de îngrijire 

FSE
+ 

Mai puțin 
dezvoltate 

 

Mai 
dezvoltate 

 
Participanți cu 
dizabilități  (fara 
capacitate de exercițiu 
sau cu capacitate 
restransa) sprijiniți in 
luarea unor decizii 
 
Numar copii pentru care 
starea de sanatate 
psihica s-a imbunatatit 
in urma terapiilor 
 
Echipe mobile active la 
6 luni de la terminarea 
interventiei 
 
Servicii sociale înființate 
in centre de zi pentru 
persoane cu dizabilitati, 
care functioneaza la 6 
luni de la terminarea 
interventiei 
 
Servicii sociale infiintate 
in centre respiro, care 
functioneaza la 6 luni 
dupa terminarea 
interventiei 
 
Persoane cu dizabilități 
care folosesc aparate 
asistive la 6 luni dupa 
terminarea sprijinului  
 
Numar de persoane 

Perso

ana 

 

 

 

Copil 

 

 

 

Echip

a 

 

Servi

ciu 

 

 

servic

iu 

 

 

 

 

 

  30000 

 

 

4700 

 

 

47 

 

80 

 

 

 

85 

 

29.500 

 

 

  



pe termen 
lung 

care practica activitati 
de ingrijire conform 
atributiilor de Asistent 
Personal profesionist la 
6 luni dupa incheierea 
programului 
 
Specialisti care au 
dobandit competente 
noi in urma participarii 
la curs 

 1175 

 

 

5000 

 

 

 

 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

- renovarea si dotarea centrelor de zi și sprijin pentru locuire pentru persoanele cu dizabilități, în locuințele protejate 
- Renovarea si dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități 
- Renovarea/construirea si dotarea unor centre tip respiro pentru persoane c u dizabilitati si familiile acestora 
-               Achizitionare echipamente asistive 
-                Sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc) 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Persoane cu dizabilitati 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

 Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 
 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

 

PRIORITA
TEA 6  - 
Sprijin 
pentru 

FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RC
O 
70 
 
 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 

Centre 
pentru 
reabilitare 
copii 
 
 
 

 4700 
 
 
 
 
 
 



persoanel
e cu 
dizabilitat
i 

sociale decât locuințele) 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

Numar 
Echipamente 
asistive 

Infrastructura 
necesara 
echipelor mobile 

Centre de zi 
 
 
 
 
 
 
 
loc 
 
 
 
 
 
 
Centru 
respiro 
 
 
 
 
 
 
Echipament 
 
 
 
 
echipa 

2400 
 
 
 
 
 
 
 
3200 
 
 
 
 
 
 
 
2550 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
47 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment for 

Jobs and 

Growth goal or 

EMFF) 

Fund 
Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator [255] Measure- 

ment unit 

Baseline 

or 

reference 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Com  

[20  

 

PRIORITATEA 
6  - Sprijin 
pentru 
persoanele 
cu dizabilitati 

FEDR d(iii)   - 
îmbunătățirea 
integrării 
socioeconomice 
a comunităților 
marginalizate, a 
migranților și a 
grupurilor 
dezavantajate 
prin măsuri 
integrate care 
să includă 
asigurarea de 
locuințe și 
servicii sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvoltata 
Mai putin 
dezvoltata 

RCR 

74 

Numarul anual 
al utilizatorilor 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiaza de 
sprijin, din care: 

- in 
centre 
pentru 
reabilit
are 
copii 
cu 
dizabili
tati 

persoana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
4700 
 
 
 
 
 
 
 
 
2400 
 
 

  



- in 
centre 
de zi 
pentru 
adulti 

- in 
locuint
e 
protej
ate 

- in 
centre 
respiro 

Numar persoane 
care folosesc 
echipamentele 
asistive la 6 luni 
de la terminarea 
interventiei 

Infrastructura 
utilizata de 
echipele mobile 
la 6 luni de la 
terminarea 
proiectului 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
persoane 
 
 
 
 
 
 
echipa 

 
 
 
 
 
3200 
 
 
 
 
 
 
 
2550 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
 
47 

 
 
Prioritatea 7: Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile – OP 4 

  
 

 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 

Tabel 4 
7. Servicii sociale 
si de suport 
acordate altor 
grupuri 
vulnerabile 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai 
dezvoltată 

097 Masuri de imbunatatire a accesului la ocupare  
126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate si a copiilor 
089 Infrastructura de locuit pentru migranti, refugiati si 
persoane care aplica sau sunt sub o forma de protectie 
internationala  
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii 

19 500 000 
FEDR 15 300 000 

FSE+ 091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii  
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 
active in societate 

15 750 000 
FEDR 5 700 0000 

FSE+ 091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea 
sociala in cadrul comunitatii  
115 Masuri de promovare a egalitatii de sanse si a participarii 

10 750 000 
FEDR 1 250 000 



active in societate 
FSE+ 122 Masuri de imbunatatire a prestarii serviciilor de ingrijire 

familiala si a servicilor de ingrijire in cadrul comunitatii 
30 000 000 

FSE+ 126 Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate si a copiilor 

21 000 000 

FSE+ 126  Promovarea integrarii sociale a persoanelor expuse 
riscului de saracie sau de excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate si a copiilor 
 

25 000 000 

FSE+ 125 Masuri de modernizare a sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la protectia sociala 

5 000 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
7. Servicii sociale si de suport acordate 
altor grupuri vulnerabile 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 127 000 000  

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

01 – Grant 22 250 000 
000 

 
 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
7. Servicii sociale si de suport acordate 
altor grupuri vulnerabile 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 127 000 000  

 FEDR Mai puțin dezvoltată 
Mai dezvoltată 

48 22 250 000 

 
 
 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
7. Servicii sociale si de suport acordate 
altor grupuri vulnerabile 

FSE+ Mai puțin 
dezvoltată 
Mai dezvoltată 
 

  
 
FEDR 

 
Obiectivul specific (viii)   - promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii; 

2.A.3.1 Interventions of the Funds  Reference: Article 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);  

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 
 

În această axă, măsura privind serviciile integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migranților include: 
-  un pachet de servicii integrate pentru adulți (facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare, 
organizarea cursurilor de limba română, orientare și asistență pentru demersuri administrative, profilare, consiliere si orientare in 
vederea accesului la servicii de ocupare, certificarea competentelor – activitatile se vor desfasura in minim 12 centre de integrare 
- un pachet de servicii integrate pentru copii (facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare, 
organizare cursuri lb. Romana, servicii educationale) - activitatile se vor desfasura in minim 12 centre de integrare 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Migranti si resortisanții țărilor terțe  

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

 Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 



nu 
 
 

2.A.3.2 Indicators 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

Table 2: Output indicators 

Pri

ori

ty  

Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target (2029) 

 

7 
 (viii)   - promovarea integrării 
socioeconomice a 
resortisanților țărilor terțe și a 
comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii; 
 

FSE+ 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

 Nr 
migranti/resortis
anti ai tarilor 
terte care 
primesc sprijin 
 
Nr. copii 
migranti/ 
resortisanti ai 
tarilor terte care 
primesc sprijin 

Persoana 
 
 
 
 
persoana 

1000 
 
 
 
 
200 

 5000 
 
 
 
 
1000 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priorit

y  

Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5

] 

Indicator [255] Measur

e- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

referen

ce value 

Referen

ce year 

Targe

t 

(202

9) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Commen

ts [200] 

7  (viii)  

promovarea 

integrării 

socioeconomi

ce a 

resortisanțilo

r țărilor terțe 

și a 

comunităților 

marginalizat

e, cum ar fi 

romii; 

FSE
+ 
 

More  
Less  

Migranti/resortis
anti ai tarilor 
terte angajati la 6 
luni dupa 
terminarea 
sprijinului primit 
 
Migranti/resortis
anti ai tarilor 
terte care cunosc 
limba romana 
dupa participarea 
la program 
 
Nr. copii 
migranti/ 
resortisanti ai 
tarilor terte care 
cunosc limba 
romana dupa 
participarea la 
program 

Persoan

a 

 

 

 

 

Persoan

a 

 

persoan

a 

  1000 

 

 

 

5000 

 

 

1000 

  

 
 



Obiectivul specific (ix)   - creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 

- Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: cazare în centre atat pentru 
victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, 
consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, 
transport); 
- Servicii de suport și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanele persoanelor care se confruntă cu 
adicția/dependența de droguri sau alcool (servicii de asistență integrată: medicală, psihologică, socială, juridică consiliere, prevenirea 
recăderilor, terapii specifice în comunitate și în mediul privativ de libertate) 
- Servicii de asistență socială, consiliere, suport pentru incluziune, acordate persoanelor care se liberează din penitenciar; 
- Servicii de suport pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost (consiliere, asistență socială, asistență medicală, 
servicii de suport în stradă, servicii de consiliere și mediere pentru ocupare etc). 
-               pregatire profesionala pentru specialistii care lucreaza cu grupurile vulnerabile 
 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Victimele violenței domestice 

Victimele traficului de persoane 

Persoanele care se confruntă cu adicții (droguri, alcool) și familiile acestora 

Persoanele liberate din penitenciar, în perioada post-detenție 

Persoanele fără adăpost 

Specialiștii care lucrează cu aceste persoane 

Familiile sau aparținătorii persoanelor vulnerabile 
 

Specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 
 
The interregional and transnational actions –Article – 17(3)(d)(v) 

nu 
 

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 

Indicatori 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR 

Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fun
d 

Categor
y of 
region 

I
D 

Indicator Measu
remen
t 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target 
(2029) 



Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fun
d 

Categor
y of 
region 

I
D 

Indicator Measu
remen
t 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target 
(2029) 

PRIORITATEA 
7 - Servicii 
sociale si de 
suport 
acordate altor 
grupuri 
vulnerabile 

(ix) creșterea accesului 
egal și în timp util la 
servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială, inclusiv 
promovarea accesului la 
protecție socială; 
îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității 
și a rezilienței sistemelor 
de sănătate și a serviciilor 
de îngrijire pe termen 
lung; 

 

FSE+ Mai 
dezvolta
tă 

 

Mai 
puțin 
dezvolta
tă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numar victime ale 
traficului de persoane 
sprijinite 

 Numar victime ale 
violenței domestice 
sprijinite 

Număr persoane 
consumatoare de droguri 
sprijinite 

Nr.persoane consumatoare 
de alcool sprijinite 

Persoane eliberate din 
sistemul penitenciar 
sprijinite 

Persoane fără adăpost 
sprijinite 

Specialisti formati 
profesional 

 
Persoa
na 

Persoa
na 

 

Persoa
na 

 

Persoa
na 

Persoa
na 

Persoa
na 

persoa
na 

1.000 

 

 

5000 

 

500 

 

500 

 

3000 

3000 

 

0 

2.000 

 

 

10.000 

 

1000 

 

1000 

 

9400 

9400 

 

5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investm

ent for 

Jobs and 

Growth 

goal or 

EMFF) 

Fund 
Category 

of region  
ID 

[5] 

Indicator [255] Measu

re- 

ment 

unit 

Baseline 

or 

referenc

e value 

Refer

ence 

year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Source 

of data 

[200] 

Com

ment

s 

[200] 

PRIORITATEA 7 
- Servicii 
sociale si de 
suport 

 FSE+ Mai 
dezvoltat
ă 

 
Numar victime 
ale violentei 
domestice care 
s-au separat 

Persoa

na 

 

  5000 

 

  



acordate altor 
grupuri 
vulnerabile 

 

Mai puțin 
dezvoltat
ă 

locativ de 
agresor sau nu 
mai raporteaza 
incidente la 6 
luni dupa 
terminarea 
programului 
 
Numar victime 
ale traficului de 
persoane 
integrate social 
 
Numar fosti 
dependenti 
alcool care sunt 
reabilitati la 6 
luni dupa 
incheierea 
programului 
 
Numar 
dependenti 
droguri care 
sunt reabilitati la 
6 luni dupa 
incheierea 
programului 
 
Persoane 
eliberate din 
sistemul 
penitenciar 
sprijinite, 
angajate la 6 
luni după 
terminarea 
programului 
 
Servicii sociale 
pentru persoane 
fără adăpost 
care 
functioneaza la 
6 luni dupa 
terminarea 
interventiei 

 

 

 

 

Persoa

na 

 

 

 

Persoa

na 

 

 

 

Persoa

na 

 

 

 

Persoa

na 

 

 

 

 

 

servicii 

 

 

 

500 

 

 

800 

 

 

 

500 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific FEDR d(iii)   - îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

The related types of actions – Article 17(3)(d)(i) CPR; Article 6(2) ESF+ 

 

- Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau 
a structurilor coordonate MAI, pentru migranți (6 centre mici cazare, a cate 150 persoane si un centru mare, pentru 500 persoane) 
sau a unor autoritati publice locale (6 centre mici cazare, a cate 150 persoane, pentru migranti cu nevoi speciale : familii 
monoparentale, persoane in incapacitate de munca etc)  
- Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere al numărului de 
migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale   
Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând renovarea/reabilitarea spațiilor existente, dotarea cu echipamente și mobilier.  

- Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice 



- Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele traficului de persoane 

The main target groups - Article 17(3)(d)(iii): 

Migranți/resortisanti 

Victime ale violentei domestice 

Victime ale traficului de persoane 

Specific territories tageted, including the planned use of territorial tools – Article 17(3)(d)(iv) 

nu 

The interregional and transnational actions  –Article – 17(3)(d)(v) 

 Nu  

The planned use of financial instruments – Article – 17(3)(d)(vi) 

nu 
 
 

Reference: Article 17(3)(d)(ii) CPR  

Table 2: Output indicators 

Priority  Specific objective (Investment 

for Jobs and Growth goal or 

EMFF) 

Fund Categor

y of 

region 

ID 

[5] 

Indicator [255]  Measureme

nt unit 

Milestone 

(2024) 

 

Target 

(2029) 

 

PRIORITA
TEA 7 - 
Servicii 
sociale si 
de suport 
acordate 
altor 
grupuri 
vulnerabil
e 

 
FEDR d(iii)   - îmbunătățirea 
integrării socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 
integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii 
sociale 

FEDR 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

 
 
RC
O64 
 
 
RC
O 
70 
 
 
 
 
RC
O 
70 
 
 
 
 
 
RC
O 
70 

 
Capacitatea 
locuintelor – 
migranti/resortis
anti 
 
Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 
- migranti 

Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 
– locuinte 
protejate 
victime violenta 
domestica 
 
Capacitatea 
infrastructurilor 
sociale care 
beneficiază de 
sprijin (altele 
decât locuințele) 

Loc 
 
 
 
 
 
Loc 
 
 
 
 
 
 
 
Loc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
loc 

 
0 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 

 
2300 
 
 
 
5000 
(pe 5 
ani) 
 
 
 
 
 
 
252 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 



– locuinte 
protejate 
victime trafic 

 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fun

d 

Categor

y of 

region  

ID 

[5] 

Indicator 

[255] 

Measur

e- 

ment 

unit 

Baselin

e or 

referen

ce 

value 

Referen

ce year 

Targ

et 

(202

9) 

 

Sourc

e of 

data 

[200] 

Comme

nts [200] 

PRIORITAT
EA 7 - 
Servicii 
sociale si 
de suport 
acordate 
altor 
grupuri 
vulnerabil
e 

FEDR d(iii)   - 
îmbunătățire
a integrării 
socioeconom
ice a 
comunitățilo
r 
marginalizat
e, a 
migranților și 
a grupurilor 
dezavantajat
e prin măsuri 
integrate 
care să 
includă 
asigurarea 
de locuințe și 
servicii 
sociale 

FED
R 
 

Mai 
dezvolta
ta 
Mai 
putin 
dezvolta
ta 

RCR 

67 

 

 

RCR7

4 

Grad 
ocupare 
locuinte 
reabilitate - 
migranti  
 
 
Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuri
lor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin (in 
centre 
integrare 
migranti) 
 
Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuri
lor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 
(locuinte 
protejate 
victime 
violenta) 
 
Numărul 
anual al 
utilizatorilor 
infrastructuri
lor sociale 
care 
beneficiază 
de sprijin 
(locuinte 
protejate 
victime 
trafic) 

Persoan

a 

 

 

Persoan

e 

 

 

 

 

 

Persoan

e 

 

 

 

 

 

 

persoan

e 

  80% 

 

 

 

1000 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

70 

  

 
 
Prioritatea 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate – OP 4 

 Reference: Article 4(1), 10 and 13 ESF+ 
 



 This is a priority dedicated to youth employment 
 This is a priority dedicated to innovative actions 
X This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (xi) 

of Article 4(1) of the ESF+ regulation** 
 This is a priority dedicated to support to the most deprived under the specific objective set out in point (x) of 

Article 4(1) of the ESF+ regulation 
 
 
2.A.2 Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention  
Reference: Article 17(3)(c) CPR 
 
Tabel 4 
8. Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate 

FSE+ Mai puțin dezvoltată 127 Combaterea deprivarii 
materiale prin asistenta 
alimentara si/sau materiala 
pentru persoanele cele mai 
defavorizate, inclusiv masuri 
auxiliare 

510 000 000 

 

Table 5: Dimension 2 – form of support 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
8. Ajutorarea persoanelor defavorizate FSE+ Mai puțin dezvoltată 

Mai dezvoltată 
01 – Grant 510 000 000 

 
Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 
8. Ajutorarea persoanelor defavorizate FSE+ Mai puțin dezvoltată 

Mai dezvoltată 
48 510 000 000 

 
Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
Priority No  Fund Category of region Code Amount(EUR) 

     
8. Ajutorarea persoanelor defavorizate FSE+ Mai puțin 

dezvoltată 
Mai dezvoltată 

  

 

2.A.3.a Specific objective addressing material deprivation 

Obiectivul specific (xi) reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază persoanelor 
celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare. 

 



 

Main target groups 

1, 2 mil persoane adulte în situație de deprivare materiala/an 

1,2 milioane copii (nou nascuti sau la inceputul ciclului primar de educatie) – 200.000 pe an 

 

Description of the national or regional schemes of support 

Criteria for the selection of operations9 

Referitor la vouchere nou nascuti, in Romania exista o medie de 190.000 nasteri pe an. Conform statisticilor amintite in prima parte a 

documentului, unul din doi copii se afla in situatie de deprivare materiala. Pentru aceste familii a fost considerat ajutorul la nastere si 

la inceperea scolii (clasa 0). 

Referitor la voucherele pentru alimente/masa calda estimarile asupra numarului de persoane au fost realizate tinand cont de istoricul 

masurii din POCU 2014-2020, cu o marja de dinamica a saraciei post-covid in Romania si de migratie si imigratie. 

 
9  Only for programmes limited to the specific objective set out in Article 4(1)(xi) of the ESF+ 

Regulation. 

Acest obiectiv este selectat pentru a răspunde unui grup semnificativ de persoane vulnerabile din România, aflat în situație de 
deprivare materială severă. 

Prioritatea 8 (ajutorarea persoanelor dezavantajate) include măsuri de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a 

cetățenilor, atât pentru diminuarea sărăciei copiilor și a familiilor cu mulți copii (vouchere  pentru nou-născuți, vouchere pentru 

școlari clasa zero), precum și sprijin prin vouchere pentru alimente si masa calda/cantina. 

Interventiile prevazute prin aceasta Prioritatea urmaresc sustinerea materiala a persoanelor defavorizate. 

In acest sens masurile preconizate sunt: 

1. Vouchere pentru achizitia de alimente si/sau masa calda/cantine 

Aceasta masura se va adresa unui numar de cel putin 1.200.000 persoane pe an, masura prin care vor fi distribuite vouchere pentru 

alimente de baza sau masa calda, in valoare de 100 euro in fiecare an, timp de 4 ani.  

2.Vouchere pentru  copil 

Aceasta masura se va adresa familiilor la nasterea copilului dar si pentru sprijinirea copilului la debutul scolar (clasa zero). Prin 

aceasta masura se va asigura sprijin material sub forma de vouchere “trusou nou nascut” sau pachet “debut scolar”, in valoare de 

150 eur, de care vor beneficia aproximativ 1.200.000 copii ( 200000 de copii pe an, pentru o perioada de 6 ani (2022-2027). 

In implementarea acestei masuri se va urmari distribuirea acestui tip de ajutor pentru familiile ale caror venituri sunt situate sub 

media la nivel national. 



Solutia acordarii acestor ajutoare sub forma voucherului valoric si nu a pachetelor fizice, asa cum s-a procedat in actuala perioada de 

programare a fost determinata de necesitatea cresterii flexibilitatii si celeritatii interventiei, eliminandu-se timpii de asteptare si 

organizare si piedicile inregistrate in trecut, legate de procedurile de achizitie, depozitare si distribuire de pachete.  

Distribuirea acestor vouchere va fi realizata in baza evaluarii nevoilor de catre serviciile sociale locale si prin intermediul acestora, 

servicii a caror infiintare si functionare sunt parte a acestui program operational 

 

Table 2: Output indicators 

Priority Specific objective Fund Category 
of region 

I
D 

Indicator Measu
remen
t 

unit 

Miles
tone 

(2024
) 

Target 
(2029) 

PRIORITATEA 
8 - Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate 

(xi) reducerea deprivării 
materiale prin furnizarea 
de alimente și/sau 
asistență materială de 
bază persoanelor celor mai 
defavorizate, inclusiv prin 
măsuri auxiliare  

FSE+ Mai 
dezvoltată 

 

Mai puțin 
dezvoltată 

 
 Valoarea totala a 
voucherelor acordate 
pentru alimente si masa 
calda 

Valoarea totala a 
voucherelor acordate 
pentru nou nascuti 

Valoarea totala a 
voucherelor acordate 
pentru scolari clasa zero 

  125.0
00.00
0 

 

15.41
6.666 

 

15.41
6.666 

500.00
0.000 

 

92.500.
000 

 

92.500.
000 

 
 

Table 3: Result indicators 

Priority  Specific 

objective 

(Investment 

for Jobs and 

Growth goal 

or EMFF) 

Fun

d 

Category 

of region  
ID 

[5

] 

Indicator 

[255] 

Meas

ure- 

ment 

unit 

Baselin

e or 

refere

nce 

value 

Reference 

year 

Target 

(2029) 

 

Source 

of 

data 

[200] 

Comm

ents 

[200] 

PRIORITATE
A 8 - 
Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate 

(xi) reducerea 
deprivării 
materiale prin 
furnizarea de 
alimente 
și/sau 
asistență 
materială de 
bază 
persoanelor 
celor mai 
defavorizate, 
inclusiv prin 
măsuri 
auxiliare 

FSE+ Mai 
dezvoltat
e 
Mai putin 
dezvoltat
e 

 
Numarul 
destinatarilor 
finali 
 
 
Numărul 
copiilor cu 
vârsta sub 18 
ani 

 

Perso

ana 

 

 

 

Perso

ana 

 

 

 

 

  6.200.

000 

 

1.200.

000 

 

  

 



 

 

3. Financial plan 

Reference:  Article 17(3)(f)(i)-(iii); Article 106(1)-(3), Article 10; Article 21; CPR 

3.A Transfers and contributions10 

Reference: Article 10; Article 21; CPR 

 Programme amendment related to Article 10, CPR (contribution to Invest EU) 

 Programme amendment related to Article 21, CPR (transfers to instruments under direct or indirect management or 

between shared management funds) 

 

 
10  Applicable only to programme amendments in line with Article 10 and 21, CPR. 



Table 15: Contributions to InvestEU* 

 Category 
of regions 

Window 1 Window 2 Window 3 Window 4 Window 5 amount 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

ERDF More 

developed 

      

Transition       

Less 

developed 

      

Outermost 

and 

northern 

sparsely 

populated 

      

ESF+ More 

developed 

      

Transition       

Less 

developed 

      

Outermost 

and 

northern 

sparsely 

populated 

  

 

    

CF        

EMFF        

Total        

* Cumulative amounts for all contributions during programming period. 

 

Text field [3500] (justification), taking into account how those amount contribute to the achievement of policy objectives 

selected in the PA in line with Article 9(1) of InvestEU regulation) 

 



 

Table 16: Transfers to instruments under direct or indirect management* 

Fund Category 
of regions 

Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4 Instrument 5 Transfer amount 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

ERDF More 
developed 

      

Transition       

Less 
developed 

      

Outermost 
and 
northern 
sparsely 
populated 

      

ESF+ More 
developed 

      

Transition       

Less 
developed 

      

Outermost 
and 
northern 
sparsely 
populated 

      

CF        

EMFF        

Total        

* Cumulative amounts for all transfers during programming period. 

 

 



  

64 
 

 

Table 17: Transfers between shared management funds* 

Rec
eivi
ng 
fun
d / 
instr
ume
nt  

Transferring  
fund 
/instrument  

ERDF ESF+ C
F 

EM
FF 

A
MI
F 

IS
F 

BM
VI 

Tot
al  

More 
develo

ped 

Transi
tion 

Less 
develo

ped 

Outer
most 
and 

northe
rn 

sparsel
y 

popula
ted 

More 
develo

ped 

Transi
tion 

Less 
develo

ped 

Outer
most 
and 

northe
rn 

sparsel
y 

popula
ted  

ER
DF 

More 
develope
d 

              

Transitio
n 

              

Less 
develope
d 

              

Outermo
st and 
northern 
sparsely 
populate
d 

              

ESF
+ 

More 
develope
d 

              

Transitio
n  

              

Less 
develope
d 

              

Outermo
st and 
northern 
sparsely 
populate
d 

              

CF                

EM
FF 

               

Tot
al 

               

* Cumulative amounts for all transfers during programming period. 

  



  

 

3.1 Financial appropriations by year 

Reference: Article 17(3)(f)(i) 

Fund Category of 
region 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  

ERDF More 
developed 

        

Transition         

Less developed         

Outermost and 
northern 
sparsely 
populated 

        

Total          

ESF+ More 
developed 

        

Transition         

Less developed         

Outermost and 
northern 
sparsely 
populated 

        

Total           

Cohesion 
Fund 

N/A         

EMFF N/A         

Total           

 

 

 

 

 

 



  

3.2 Total financial allocations by fund 

Reference: Article 17(3)(f)(ii), Article 17(6), Article 30 CPR 

For programmes under the Investment for Jobs and Growth goal using technical assistance in accordance with Article 30(4) 

Table 11: Total financial allocations by fund and national contribution 

Policy 
objectiv
e 
No or TA 

Priority Basis 
for 
calculat
ion EU 
support 
(total 
or 
public) 

Fund Category of 
region* 

Union 
contribution 

National 
contribution 

Indicative 
breakdown of 
national 
contribution 

Total Co-
financin
g rate 

 

 

(a) public  private  

    (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b)** (f)=(a)/(
e)** 

4+5 Priority 
1 
Dezvolt
area 
Locala 
plasata 
sub 
Respon
sabilitat
ea 
Comuni
tatii 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

205.000.000 36.176.469   241.176.469 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

160.000.000 28.235.295   188.235.295 85 

4 Priority 
2 

Protejar
ea 
dreptul
ui la 
demnit
ate 
sociala 

 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

14.000.000 2.470.588   16.470.588 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

126.500.000 22.323.530   148.823.530 85 

4 Priority 
3  

Sprijinir
ea 
comuni
tatilor 
rurale 
fara 
acces 
sau cu 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

688.000.000 121.411.764   809.411.764 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

41.000.000 7.235.294   48.235.294 85 



  

acces 
redus la 
servicii 
sociale 

4 Priority 
4 

Reduce
rea 
disparit
ăților 
dintre 
copiii la 
risc de 
saracie 
și/sau 
excluziu
ne 
socială 
si 
ceilalți 
copii   

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

448.400.000 79.129.411   527.529.411 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

30.000.000 5.294.117   35.294. 117 85 

4 Priority 
5  

Servicii 
de 
suport 
pentru 
persoan
e 
varstnic
e 

 ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

100.000.000 17.647.058   117.647.058 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

85.000.000 15.000.000   100.000.000 85 

4 Priority 
6  

Sprijin 
pentru 
persoan
ele cu 
dizabilit
ati 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

285.152.000 50.320.941   335.472.941 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

109.750.000 19.367.647   129.117.647 85 

4 Priority 
7 
Servicii 
sociale 
si de 
suport 
acordat
e altor 
grupuri 
vulnera
bile 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

127.000.000 22.411.764   149.411.764 85 

P/T ERDF More 
developed 

Less 
developed 

22.250.000 3.926.471   26.176.471 85 



  

4 Priority 
8 -
Ajutora
rea 
persoan
elor 
defavor
izate 

P/T ESF+ More 
developed 

Less 
developed 

510.000.000 170.000.000   680.000.000 75 

Total ERDF 

 

  More 
developed 

Less 
developed 

574.500.000 101.382.352   675.882.352  

  

Total ESF+ 

 

  More 
developed 

Less 
developed 

2.377.552.00
0 

419.568.000   2.797.120.000  

  

Grand total    2.952.052.00
0 

600.950.352   3.553.002.352  

* For ERDF and ESF+: less developed, transition, more developed, and, where applicable special allocation for outermost and 

northern sparsely populated regions. For CF: not applicable. For technical assistance, application of categories of regions depends 

on the selection of the fund. 

** Where relevant for all categories of regions. 

 



  

For the Investment for Jobs and Growth goal: programmes using technical assistance according to Article 30(5) 

Table 11: Total financial allocations by fund and national contribution 

Policy 
objeci
ve 
No or 
TA 

Priori
ty 

Basis for 
calculati
on EU 
support 
(total or 
public) 

Fun
d 

Categor
y of 
region* 

Union contrubution 

 

National 
contributi
on 

Indicative 
breakdown 
of national 
contribution 

Total Co-
financing 
rate 

publ
ic  

priva
te  

 (a)=(b)+(c) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g)=(a)+(d)
** 

(h)=(a)/(g)
** 

Union 
contributi
on 
without 
flat rate 
TA  

Union 
contributi
on for flat 
rate TA 
according 
to Article 
30(5)*** 

     

(b) (c) 

 Priorit
y 1 

P/T ERD
F 

More 
develop
ed 

       

Transiti
on 

       

Less 
develop
ed 

       

Special 
allocatio
n for 
outerm
ost and 
norther
n 
sparsely 
populat
ed 
regions 

       

 Priorit
y 2 

 ESF
+ 

More 
develop
ed 

       

Transiti
on 

       

Less 
develop

       



  

ed 

Special 
allocatio
n for 
outerm
ost and 
norther
n 
sparsely 
populat
ed 
regions 

       

 Priorit
y 3 

 CF         

TA Priorit
y 4 
(Art. 
32) 

 ERD
F or 
ESF
+ or 
CF 

        

Total ERDF 

 

  More 
develop
ed 

       

  Transiti
on 

       

  Less 
develop
ed 

       

  Special 
allocatio
n for 
outerm
ost and 
norther
n 
sparsely 
populat
ed 
regions 

       

Total ESF+ 

 

  More 
develop
ed 

       

  Transiti
on 

       

  Less 
develop
ed 

       



  

  Special 
allocatio
n for 
utermos
t and 
norther
n 
sparsely 
populat
ed 
regions 

       

Total CF  N/A         

Grand total           

* For ERDF and ESF+: less developed, transition, more developed, and, where applicable special allocation for outermost and 
northern sparsely populated regions. For CF: not applicable. For technical assistance, application of categories of regions depends 
on the selection of  the fund. 

** Where relevant for all categories of region. 

*** According the percentages set out in Article 30(5), CPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

For the EMFF: 

Reference: Article 17(3)(f)(iii) 

EMFF programmes using technical assistance according to Article 30(4) 

Table 11 A 

Priority Specific Objective 
(nomenclature set 

out in the EMFF 
Regulation) 

Basis for 
calculation 

of EU support 

EU contribution National 
public 

Total Co-financing rate 

Priority 1 1.1 Public     

1.2 Public     

1.3 Public     

1.4 Public     

1.5 Public     

Priority 2 2.1 Public     

Priority 3 3.1 Public     

Priority 4 4.1 Public     

Technical 
assistance 

(Article 30(4)) 

5.1 Public     

Technical 
assistance 
(Article 32) 

5.2 Public     

 



  

EMFF programmes using technical assistance according to Article 30(5) 

 Table 11 A 

Priority Specific objective 
(nomenclature 
set out in the 

EMFF Regulation) 

Basis for 
calculation 

of EU support 

EU contribution National 
public 

Total Co-financing 
rate* 

EU contribution 
without flat rate 

TA  

EU 
contribution 
for flat rate 

TA* 

Priority 1 1.1 Public      

1.2 Public      

1.3 Public      

1.4 Public      

1.5 Public      

Priority 2 2.1 Public      

Priority 3 3.1 Public      

Priority 4 4.1 Public      

Technical 
assistance 
(Article 32) 

5.1 Public      

*** According the percentages set out in Article 30(5), CPR 

4. Enabling conditions 

Reference: Article 17(3)(h)CPR 

Table 12: Enabling conditions 

Enabling 
conditions 

Fund Selecte
d 
specific 
objectiv
e 

(N/A to 
the 
EMFF) 

Fulfilme
nt of 
enablin
g 
conditio
n 

Criteria  Fulfilmen
t of 
criteria 

Reference to 
relevant 
documents  

Justification  

Cadrul de 
politică 
strategic 
național si 
plan de 
actiune 
pentru 
incluziune 
socială și 

FSE+ 

FEDR 

 Nu 1.Un diagnostic 
bazat pe date 
concrete în ceea 
ce privește 
sărăcia și 
excluziunea 
socială, inclusiv 
sărăcia în rândul 
copiilor, lipsa de 

Da  Analiza a fost finalizată, cu date din 
perioada 2014-2019 și a fost 
transmisă la Comisia Europeană 



  

reducerea 
sărăciei 

adăpost, 
segregarea 
spațială și 
educațională, 
accesul limitat la 
servicii și 
infrastructuri 
esențiale, 
precum și 
nevoile specifice 
ale persoanelor 
vulnerabile 

    2. Măsuri menite 
să prevină și să 
combată 
segregarea în 
toate domeniile, 
prin protectie 
sociala, piețe 
incluzive ale 
forței de muncă 
și pentru accesul 
la servicii de 
calitate pentru 
persoanele 
vulnerabile, 
inclusiv pentru 
migranți si 
refugiati. 

Da  Plan de Acțiune pentru 
Implementarea Strategiei de 
Incluziune Socială și Reducere a 
Sărăciei post 2020 

    3.Măsuri pentru 
trecerea de la 
îngrijirea 
instituțională la 
cea bazată pe 
familie si 
comunitate 

Da  Plan de Acțiune pentru 
Implementarea Strategiei de 
Incluziune Socială și Reducere a 
Sărăciei post 2020 

    4. Modalități 
prin care se 
asigură faptul că 
concepția, 
implementarea, 
monitorizarea și 
revizuirea se 
desfășoară în 
strânsă 
cooperare cu 
actorii relevanti, 
inclusiv 
partenerii sociali 
și organizațiile 
relevante ale 
societății civile. 

Nu  Se estimează că până la finalul lunii 
noiembrie, conform calendarului 
asumat, strategia şi planul de 
acțiune aferent să parcurgă 
procesul de consultare publică si 
transparență decizională; 

Cadrul FSE+  Nu 1.O identificare Da 
Analiză 
diagnostic, care 

Analiza a fost finalizată, cu date din 
perioada 2014-2019, insa nu a fost 



  

strategic 
național 
pentru 
egalitatea 
de gen 

FEDR bazata pe date 
concrete a 
provocărilor în 
materie de 
egalitate de gen 

cuprinde şi o 
identificare 
bazată pe date 
concrete a 
provocărilor în 
materie de 
egalitate de gen 
(în cadrul unui 
proiect POCA  
implementat de 
MMJS în 
parteneriat cu 
ANES şi Școala 
Națională de 
Studii Politice și 
Administrative-
SNSPA) 

inca supusa consultarii publice 

    2.Măsuri de 
abordare a 
disparităților de 
gen în ceea ce 
privește 
ocuparea forței 
de muncă, 
salarizarea și 
pensiile și de 
promovare a 
echilibrului între 
viața 
profesională și 
cea privată 
pentru femei si 
barbati, inclusiv 
prin 
îmbunătățirea 
accesului la 
educația și 
îngrijirea copiilor 
preșcolari, cu 
definirea de 
valori țintă, cu 
respectarea 
rolului si 
autonomiei 
partenerilor 
sociali. 

Da 
Plan de Acţiune 
care va cuprinde 
inclusiv măsuri de 
abordare a 
disparităţilor de 
gen(în cadrul unui 
proiect POCA  
implementat de 
MMJS în 
parteneriat cu 
ANES şi Școala 
Națională de 
Studii Politice și 
Administrative-
SNSPA) 

A fost elaborata Strategia si Planul 
de Actiuni de expertii ANES si 
SNSPA, documente care au fost 
agreate in cadrul Grupului de lucru 
Interinstitutional. 

    3.Modalități de 
monitorizare, 
evaluare și 
revizuire a 
cadrului de 
politică strategic 
și metode de 
colectare a 
datelor, 
diferentiate pe 
gen 

Da  Cadrul strategic național include 
modalități de monitorizare, 
evaluare și revizuire a cadrului de 
politică strategic și metode de 
colectare a datelor 



  

    4.Modalități prin 
care se asigură 
faptul că 
implementarea, 
concepția, 
monitorizarea și 
revizuirea sa se 
desfășoară în 
strânsă 
cooperare cu 
actorii relevanti, 
incluzand  
organismele de 
promovare a 
egalității, 
partenerii sociali 
și organizațiile 
societății civile  

Nu    Data estimată 
pentru aprobarea Strategiei 
Naționale pentru Egalitate de Gen 
este luna decembrie a.c.; 

Cadru de 
politica 
strategic 
national 
pentru 
incluziunea 
romilor 

FSE 

FEDR 

 NU Masuri pentru 
accelerarea 
integrarii 
romilor, 
prevenirea si 
eliminarea 
segregarii, luand 
in considerare 
dimensiunea de 
gen si situatia 
tinerilor romi si 
stabilirea 
valorilor de 
referinta si a 
unor rezultate 
intermediare si 
finale 
masurabile.  

Nu  Strategia Nationala de Incluziunea a 
cetatenilor romani apartinand 
etniei rome este in curs de 
elaborare. 

Strategia va fi transmisa in 
consultare publica in luna 
Noiembrie 2020 si va fi aprobata in 
Decembrie 2020 

    Modalitati de 
monitorizare, 
evaluare si 
revizuire a 
masurilor de 
integrare a 
romilor. 

Nu  

    Modalitati de 
popularizare a 
aspectelor legate 
de incluziunea 
romilor la nivel 
local și regional 

Nu  

    Modalități 
pentru a se 
asigura că 
structurarea, 

Nu  



  

implementarea, 
monitorizarea și 
revizuirea sa se 
desfășoară în 
strânsă 
cooperare cu 
societatea civilă 
romă și cu toate 
celelalte părți 
interesate 
relevante, 
inclusiv la nivel 
regional și local 

Mecanism
e eficiente 
de 
monitoriza
re a pieţei 
achiziţiilor 
publice 

 NA Yes/No Există 
mecanisme de 
monitorizare 
care acoperă 
toate 
contractele de 
achiziţie din 
fonduri, în 
acord cu 
legislaţia UE 
privind 
achiziţiile. 
Această cerinţă 
include: 

1.Măsuri care 
să asigurare 
culegerea şi 
prelucrarea de 
date eficiente 
şi corecte 
privind 
procedurile de 
achiziţii peste 
pragurile UE în 
acord cu 
obligaţiile de 
raportare 
prevăzute la 
Art.83 şi 84 din 
Directiva 
2014/24/EU şi 
Art.99 şi 100 
din Directiva 
2014/25/EU.   

Y [500] 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG 901/2015 

OUG nr. 
13/2015 

OUG nr. 
68/2019 

 

[1 000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice (ANAP) exercită 
funcția de monitorizare a 
sistemului național de achiziţii 
publice, prin:  

-prelucrarea periodică a datelor 
și informaţiilor privind toate 
procedurile de achiziție în 
Sistemul Electronic de Achiziții 
Publice (SEAP) de către 
autoritățile/entitățile 
contractante, conform 
obligațiilor legale 

-prelucrarea datelor privind 
decizii ale Consiliului Național 
pentru Soluționarea 
Contestațiilor (CNSC) și ale 
Curților de apel 

-calcularea de indicatori de 
performanță relevanţi şi 
măsurabili 



  

-elaborarea de rapoarte și 
situații, conform obligațiilor de 
raportare prevăzute în directive 
și legislația națională. 

Datele și informațiile 
monitorizate sunt publicate 
periodic, pentru transparență și 
informare publică, pe site-ul 
instituției 
http://anap.gov.ro/web/analize-
si-rapoarte-
statistice/?future=false și au în 
vedere: mărimea și 
caracteristicile pieței, 
intensitatea concurenței, 
activitatea economică, eficiența 
achizițiilor publice, eventuale 
situații de comportament 
necorespunzător/nereguli. 

    2.Măsuri care 
să asigure că 
datele acoperă 
cel puţin 
următoarele 
elemente: 

a.Calitatea şi 
intensitatea 
concurenţei: 
numele 
ofertanţilor 
câştigători, 
numărul 
ofertanţilor 
iniţiali şi 
valoarea 
contractuală 

 

 

 

 

 

 

 

b.Informaţii 

N  

 

 

 

Legea nr. 
98/2016, art. 
232 (1) 

Legea nr. 
99/2016, art. 
252 (1) 

H.G. nr. 
394/2016 art. 
170, 171, 172  

H.G. nr. 
395/2016 art. 
167, 168, 169 

 

 

 

 

Legea nr. 
98/2016, art. 

 

 

 

 

a.Indicatorii se regăsesc în 
anunțurile de atribuire publicate 
în SEAP (http://sicap-prod.e-
licitatie.ro), conform obligaţiilor 
legale de publicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Indicatorul privind prețul final 
după finalizarea contractului se 
va regăsi în anunțurile de 

http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false
http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false
http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/


  

privind preţul 
final după 
finalizarea 
contractului şi 
privind 
participarea 
IMM-urilor în 
calitate de 
ofertanţi 
direcţi, în cazul 
în care 
sistemele 
naţionale 
furnizează 
astfel de 
informaţii 

221 (6) 

Legea nr. 
99/2016, art. 
239  

 

 

atribuire publicate în SEAP. 
Pentru a monitoriza modificările 
contractuale, în afara celor 
prevăzute în directive, trebuie 
modificat formularul standard 
20 al JOUE. 

Măsuri ANAP: 

-instrucțiune care să vină în 
sprijinul AC în vederea utilizării 
formularului 

-modificări legislative, pentru 
introducerea obligației de a 
publica în SEAP și alte modificări 
decât cele din formular 

Măsuri ADR: 

-dezvoltarea platformei astfel 
încât să permită AC publicarea 
de informații suplimentare cu 
privire la modificările aduse 
prețului de semnare a 
contractului   

Termen: Trim  IV  2020 

Indicatorul referitor la 
participarea IMM-urilor ca 
ofertanți direcți se regăsește în 
anunțurile de atribuire publicate 
în SEAP. Ofertanții au 
posibilitatea de a selecta tipul 
de entitate: mijlocie, mică, 
mare, informații preluate 
ulterior în mod automat în 
DUAE și în declarația cu 
participanții la procedură. 

    3.Măsuri care 
să asigurare 
monitorizarea 
şi analiza 
datelor de 
către 
autorităţile 
naţionale 
competente 
conform cu 
art.83(2) din 
Directiva 
2014/24/EU şi 

  Prin HG nr. 901/2015, s-au 
introdus noi activități pentru 
calcularea unor indicatori ai 
sistemului de achiziții publice. S-
a urmărit asigurarea colectării 
de date puse la dispoziție de 
către AADR, în prezent ADR, 
care este operatorul  SEAP. S-a 
avut în vedere prelucrarea 
periodică a datelor și 
informaţiilor, crearea de 
instrumente necesare culegerii 
acestora, analiza datelor 



  

art.99(2) din 
Directiva 
2014/25/EU 

statistice în vederea calculării de 
indicatori relevanţi şi măsurabili, 
elaborarea de rapoarte și situații 
prin intermediul cărora să poată 
fi urmărit modul de funcționare 
a sistemului de achiziții publice. 

    4.Măsuri care 
să asigure că 
rezultatele 
analizelor sunt 
publicate în 
conformitate 
cu prevederile 
art.83(3) din 
Directiva 
2014/24/EU şi 
art.99(3) din 
Directiva 
2014/25/EU 

  Pe site-ul ANAP 
http://anap.gov.ro/web/analize-
si-rapoarte-
statistice/?future=false sunt 
publicate date statistice 
rezultate în urma calculării 
acestor indicatori ai sistemului 
de achiziții publice. 

    5.Măsuri care 
să asigure că 
toate 
informaţiile 
privind 
situaţiile de 
denaturare a 
concurenţei 
sunt 
comunicate 
autorităţilor 
naţionale 
competente în 
conformitate 
cu prevederile 
art.83(2) din 
Directiva 
2014/24/EU şi 
art.99(2) din 
Directiva 
2014/25/EU 

 Legea nr. 
98/2016 

Legea nr. 
99/2016 

 

Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice prevede în 
art.167(5), (6), (7) reglementări 
privind cazurile de licitaţii 
“trucate”. 

Legea nr. 99/2016 privind 
achizitiile sectoriale 
reglementează prin art.180 
excluderea din procedura de 
atribuire a operatorilor 
economici aflaţi în  situaţii de 
incompatibilitate. 

În conformitate cu art.180(3) 
sunt precizate motivele de 
excludere a 
candidatului/ofertantului de la o 
licitaţie ce are suspiciunea de a 
fi “trucată”, art.180(4) 
precizează că trebuie solicitat 
un punct de vedere asupra 
speţei către Consiliul 
Concurenţei, iar art.180(5) 
precizează că trebuie furnizate 
Consiliului Concurenţei toate 
informaţiile solicitate de către 
acesta. 

Instrumen
te şi 
capacitate

   Autorităţile de 
management 
au 

 

 

 

 

 

 

http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false
http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false
http://anap.gov.ro/web/analize-si-rapoarte-statistice/?future=false


  

a pentru 
aplicarea 
eficace a 
normelor 
privind 
ajutoarele 
de stat 

instrumentele 
şi capacitatea 
să verifice 
conformitatea 
cu regulile de 
ajutor de stat: 

1.Pentru 
întreprinderi 
aflate în 
dificultate şi 
întreprinderi 
care fac 
obiectul unei 
cerinţe de 
recuperare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrul 
Ajutoarelor de 
Stat (RegAS) 
http://www.aju
tordestat.ro/?p
ag=206 

OUG nr. 
77/2014 privind 
procedurile 
naționale în 
domeniul 
ajutorului de 
stat, precum și 
pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii 
concurenței nr. 
21/1996 

 

 

 

 

Întreprinderile aflate în 
dificultate: 

AM-urile dețin proceduri prin 
care verifică administrativ – 
existența declaraţiei pe propria 
răspundere a beneficiarului 

- tehnico-economic criteriile 
care arată că acesta nu este în 
dificultate (Metodologie de 
verificare elaborată pe baza 
normelor UE privind ajutoarele 
de stat referitoare la conceptul 
de întreprindere în dificultate). 

Întreprinderile vizate de o 
cerință de recuperare: 

RegAS permite verificarea ex-
ante a eligibilităţii beneficiarilor. 

OUG nr. 77/2014 -  Cap. VI și VII 
conțin proceduri naţionale 
privind 
rambursarea/recuperarea 
ajutorului de stat ilegal şl a 
ajutorului de stat utilizat abuziv 
dispusă de CE, respectiv dispusă 
de furnizori. 

    2.Prin acces la 
consiliere sau 
orientări în 
materie de 
ajutoare de 
stat, asigurate 
de experţi în 
ajutor de stat 
din instituţii 
locale sau 
naţionale 

 OUG nr. 
77/2014 privind 
procedurile 
naționale în 
domeniul 
ajutorului de 
stat, precum și 
pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii 
concurenței nr. 
21/1996 

Alin. (2), art. 6 -  CC acordă 
asistenţă de specialitate în 
domeniul ajutorului tuturor 
entităților care aplică regulile 
ajutorului de stat 

AM-urile au acces la paltforma 
wiki prin CC.   

Aplicarea 
şi 

  Nu Mecanisme 
eficiente sunt 

Nu   

http://www.ajutordestat.ro/?pag=206
http://www.ajutordestat.ro/?pag=206
http://www.ajutordestat.ro/?pag=206


  

implemen
tarea 
eficientă a 
Cartei UE 
privind 
Drepturile 
Fundamen
tale 

în vigoare 
pentru 
asigurarea 
conformităţii 
cu Carta UE 
privind 
Drepturile 
Fundamentale: 

1. Modalităţi 
prin care se 
asigură 
conformitatea 
programelor 
sprijinite de 
Fonduri şi 
implementarea 
lor cu 
prevederile 
relevante ale 
Cartei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFE a elaborat o propunere de 
Ghid pentru aplicarea Cartei 
Drepturilor Fundamentale UE în 
implementarea fondurilor 
europene, ghid care se asigură 
că activitățile și verificările 
pentru respectarea dispozițiilor 
Cartei sunt integrate în toate 
etapele, documentele și 
activitățile derulate implicând 
resurse financiare UE. 

Ghidul include obligațiile 
autorităților de management și 
a celorlalte instituții implicate în 
implementarea fondurilor, în 
redactarea lui luându-se în 
considerare și opiniile avizate 
ale Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale . Acesta urmează 
să fie supus consultării 
autorităților de management și 
altor entități. 

    2.Modalităţi de 
raportare către 
comitetul de 
monitorizare 
cu privire la 
cazurile de 
neconformitate 
ale 
operaţiunilor 
sprijinite de 
Fonduri cu 
Carta şi 
plângeri 
referitoare la 
Cartă 
transmise în 
acord cu 
aranjamentele 
făcute în 
conformitate 
cu Art.63(3) 
CPR 

Nu  

Implemen
tarea şi 
aplicarea 
Convenţiei 
Organizaţi
ei 
Naţiunilor 

   Un cadru 
naţional care 
să asigure 
implementarea 
UNCRPD care 
include: 

1.Obiective cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia 

 

 

 

 

Strategia Națională privind 



  

Unite 
privind 
drepturile 
persoanel
or cu 
dizabilităţi 
(UNCRPD) 
în acord 
cu Decizia 
Consiliului 
2010/48/E
C 

ţinte 
măsurabile, 
mecanisme 
pentru 
colectare date 
şi monitorizare  

 națională ”O 
societate fără 
bariere pentru 
persoanele cu 
dizabilități 
2016-2020” 

Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități 2021-2027 și Planul 
Operațional aferent sunt în curs 
de elaborare şi se bazează pe 
Raportul de evaluare al 
Strategiei Naționale „O 
societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități  2016-
2020” și pe diagnoza situaţiei 
persoanelor cu dizabilităţi în 
România.  

Până în prezent, au fost 
finalizate Raportul de evaluare a 
implementării Strategiei 
naționale ”O societate fără 
bariere pentru persoanele cu 
dizabilități 2016-2020”, setul  de  
indicatori  cheie  privind  
implementarea UNCRPD și 
Planul  preliminar  de  cercetare 
pentru colectarea datelor 
privind indicatorii cheie.  

Începând din decembrie 2019, a 
fost operaționalizat Comitetul 
Interministerial pentru 
asigurarea implementării 
UNCRPD, care reunește 
reprezentanți ai instituțiilor și 
autorităților publice cu atribuții 
în implementarea UNCRPD. 

    2.Aranjamente 
care să asigure 
că politica de 
accesibilitate, 
legislaţia şi 
standardele 
sunt reflectate 
corespunzător 
în pregătirea şi 
implementarea 
programelor 

2a.Raportarea 
aranjamentelor 
către comitetul 
de 
monitorizare, 
cu privire la 
cazurile de 
neconformitate 

 Legea nr. 
448/2006 

Legea nr. 
292/2011 

 

A fost elaborat și lansat în 
dezbatere publică Ghidul privind 
reflectarea UNCRPD în 
pregătirea și implementarea PO 
2021-2027.   

Ghidul privind reflectarea 
UNCRPD în pregătirea și 
implementarea PO 2021-2027 
este în curs de elaborare. 
Documentul prezintă cadrul 
legal și instituțional aplicabil, 
principalele dispoziții ale 
UNCRPD de care se va ține cont 
atât în etapa de programare, cât 
și în cea de implementare, 
precum și mecanismele de 
asigurare și verificare a 
respectării condiției favorizante. 



  

a operaţiilor 
sprijinite de 
Fonduri cu 
UNCRPD şi 
reclamaţii 
privind 
UNCRPD 
transmise în 
acord cu 
aranjamentele 
făcute în 
conformitate 
cu Art.63(6) 
CPR 

Fondurile UE nu vor sprijini 
acțiuni care să contribuie la vreo 
formă de segregare pentru 
persoanele cu dizabilități, 
urmărind, la nivelul fiecărui 
obiectiv specific, promovarea de 
acțiuni privind accesibilitatea, 
adaptarea rezonabilă, designul 
universal, cercetarea și 
utilizarea de noi tehnologii, 
inclusiv tehnologii și dispozitive 
asistive și tehnologii de acces 
destinate persoanelor cu 
dizabilități. Totodată, se va ține 
cont de principiul 
parteneriatului cu organismele 
responsabile de promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilități. Anexele la Ghid 
cuprind screeningul legislativ 
pentru toate obiectivele 
specifice din cadrul celor 5 
obiective de politică UE.  

În ceea ce privește raportarea 
către Comitetul de monitorizare 
al programului a cazurilor de 
neconformitate a operaţiunilor 
sprijinite de Fonduri, aceasta se 
va realiza în manieră similară 
celei din perioada de 
programare 2014-2020, cu 
participarea în cadrul acestui 
comitet a reprezentanților 
autorităților de management, 
ANDPDCA, DCEI-Punctul de 
contact pentru implementarea 
Convenției privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități și ai 
altor structuri relevante din 
punct de vedere al 
implementării și aplicării 
UNCRPD. 

 

5. Programme authorities  

Reference: Article 17(3)(j); Article 65, Article 78 CPR 

Table 13: Programme authorities 



  

Programme authorities  Name of the institution [500] Contact name [200] 

 

E-mail [200] 

Managing authority    

Audit authority Autoritatea de Audit- 

Organism independent pe 

langa Curtea de Conturi a 

Romaniei 

  

Body which receives 

payments from the 

Commission 

Ministerul Finantelor Publice 

- Autoritatea de Certificare si 

Plata 

  

Where applicable, body or, 

bodies which receive 

payments from the 

Commission in case of 

technical assistance pursuant 

to Article 30(5) 

   

Accounting function in case 

this function is entrusted to a 

body other than the managing 

authority 

Ministerul Finantelor Publice 

- Autoritatea de Certificare si 

Plata 

  

 

Reference: 4th subparagraph of Article 17(3) 

The repartition of the reimbursed amounts for technical assistance pursuant to Article 30(5) if more bodies are identified to 

receive reimbursements 

The portion of the percentages set out in Article 30(5)(b) that would be reimbursed to the bodies which receive payments 

from the Commission in case of technical assistance pursuant to Article 30(5) (in percentage points) 

Body 1 p.p. 

Body 2 p.p. 

 

6. Partnership  

Reference: Article 17(3)(g) 

Text field [10 000] 

Asigurarea parteneriatului în procesul de programare și gestionare a fondurilor europene reprezintă o precondiție pentru 
elaborarea unor documente de programare solide, bazate pe prioritățile stabilite la nivel european, național și regional în 



  

vederea punerii în practică a unor politici economice, sociale și teritoriale realiste, eficiente, eficace și cu impact pozitiv în 
viața cetățenilor și în reducerea diferențelor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene. 

În acord cu prevederile art. 6 din CPR, Romania și-a îndeplinit obligația de a organiza și implementa principiul 
parteneriatului cu implicarea partenerilor relevanți, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei 
privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.  

Astfel, pentru creșterea implicării partenerilor în derularea activității structurilor parteneriale și pentru derularea unor 
procese de consultare eficiente și participativă, pe baza Regulamentului nr.240/2014, a fost elaborat Codul Național de 
Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune. Acest document stabilește o serie de 
norme, principii și reguli de bază care ghidează funcționarea structurilor parteneriale cu rol consultativ în procesul de 
programare și gestionare a fondurilor europene privind coeziunea, cu impact predilect asupra cadrului de programare 2021-
2027. Documentul a fost utilizat in organizarea parteneriatului si diseminat în rândul membrilor structurilor parteneriale cu 
rol consultativ în procesul de programare a fondurilor europene privind coeziunea prin comunicare directă, în cadrul 
reuniunilor parteneriale, prin intermediul poștei electronice, precum și prin afișare pe web-site-ul MFE 
(http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/6588501da9e75a7d8003d010af3b03fd.pdf). 

Așadar, bazat pe prevederile din regulamentele europene și pe Codul Național de Conduită privind Parteneriatul pentru 
Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune, documentele de programare au fost elaborate într-un parteneriat larg și 
eficient din care fac parte autorități naționale, regionale și locale, parteneri relevanți din societatea civilă, sindicate, asociații 
de afaceri și mediul academic.  

Preocupările pentru asigurarea parteneriatului au început în luna mai 2019, când MFE a demarat pregătirea cadrului 
partenerial prin constituirea a 5 grupuri parteneriale aferente celor 5 Obiective de Politică prevăzute la nivelul propunerii de 
Regulament General pentru perioada 2021-2027. Ca urmare, în luna noiembrie 2019, MFE a organizat reuniuni ale acestor 
grupuri în care a fost prezentată și dezbătută logica intervenției pe fiecare dintre cele 5 obiective de politică. Documentele 
au fost publicate pe site-ul MFE, la secțiunea Perioada de Programare 2021-2027, astfel încât să se asigure transparența 
dezbaterilor și posibilitatea de consultare cât mai largă a tuturor părților interesate (http://mfe.gov.ro/minister/perioade-
de-programare/perioada-2021-2027/). 

În data de 28 noiembrie 2019, MFE a organizat un eveniment de amploare vizând consultarea asupra viitoarei perioade de 
programare – 2021-2027, eveniment la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile, autorităților 
publice centrale și locale, beneficiari de fonduri europene. Cu acest prilej, au fost prezentate: stadiul negocierilor 
documentelor de programare 2021-2027, logica intervenției pe fiecare obiectiv de politica și arhitectura viitoarelor 
programe operaționale, precum și mecanismul de consultare partenerială. 

Odată cu stabilirea arhitecturii documentelor de programare și a cadrului instituțional de gestionare a fondurilor europene 
aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, începând cu luna martie 2020, s-a trecut la etapa de constituire a cadrului 
partenerial la nivelul fiecărui Program Operațional și a Comitetului pentru Coordonarea și Managementul Acordului de 
Parteneriat (CCMAP). Astfel, în perioada 20.05.2020 – 05.06.2020, MFE a derulat Apelul Național pentru exprimarea 
interesului privind participarea în cadrul procesului de consultare partenerială pentru elaborarea documentelor 
programatice pentru perioada  2021-2027 (http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/). 

Selecția partenerilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Național de Conduită privind Parteneriatul pentru 
Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune, principiile de bază privind identificarea partenerilor relevanți fiind 
următoarele: principiul reprezentativității; principiul echilibrului intereselor; principiul implicării active; principiul 
responsabilității si principiul regularității participării. De asemenea, prin metodologia internă de selecție a partenerilor, au 
fost stabilite criterii specifice procesului de programare a fondurilor europene, precum: relevanța obiectului de activitate 
pentru domeniile de intervenție ale fondurilor europene; recunoașterea organizației la nivel național; nivelul de specializare; 
experiența anterioară; performanța; capacitatea de reprezentare; capacitatea de planificare strategică; integritatea; 
susținerea politicilor privind principiile orizontale ale Uniunii Europene. Totodată, metodologia conține formulare de 
candidatură care au fost completate de către cei care doreau să devină membri în structurile parteneriale, precum și grile de 
evaluare pe baza cărora s-a făcut selecția candidaților, acestea fiind publicate pe site-ul MFE în vederea asigurării unui 
proces de selecție transparent. De asemenea, comisiile de selecție a candidaturilor și de soluționare a contestațiilor au fost 
aprobate prin ordin de ministru.  

In urma apelului public lansat pe site-ul MFE, au fost înregistrate 230 de candidaturi, reprezentând 735 de solicitări de 
participare la structurile parteneriale, atât din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate, organizații și forme 
asociative), cât și din mediul economic (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată).  

La nivelul CCMAP au fost selectați să participe partenerii care și-au exprimat opțiunea de a fi membri ai acestei structuri 
parteneriale și care, totodată, au obținut punctajele cele mai mari la nivelul candidaturilor pentru Programele Operaționale, 
cu asigurarea reprezentării echilibrate a partenerilor sociali, societății civile și mediului academic pe domeniile majore 
aferente Programelor Operaționale, cu luarea în considerare a unui procent de reprezentare public/privat (parteneri) de 55% 
(mediul public) versus 45% (mediul privat/parteneri). Astfel, la nivelul CCMAP, din cele 67 de entități membre, 31 reprezintă 
parteneri selectați din mediul privat.  

Procesul de selecție a partenerilor s-a finalizat pe data de 20 iulie 2020, când MFE a afișat listele finale cu 
organizațiile/entitățile selectate în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a 
Acordului de Parteneriat 2021-2027. 



  

Totodată, pentru asigurarea unei consultări tematice, la nivel orizontal cu cele mai relevante categorii de beneficiari ai 
fondurilor europene, urmare a adoptării Memorandumului cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale 
între autoritățile române și Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri 
europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019, au fost constituite prin Decizii ale Primului Ministru 3 Comitete Consultative 
dedicate parteneriatului cu: mediul de afaceri; societatea civilă si autoritățile locale.  

În data de 31 iulie 2020, MFE a publicat în consultare publică, pe site-ul instituției, propunerile de documente de programare 
specifice perioadei 2021-2027, respectiv Acordul de Parteneriat și programele operaționale, în vederea transmiterii de 
comentarii, observații sau propuneri pe marginea acestora la o adresa de e-mail dedicată 
parteneriat.programare@mfe.gov.ro. De asemenea, în vederea facilitării comunicării, au fost create adrese de e-mail 
specifice fiecărui program (ex: poids@mfe.gov.ro). . 

De asemenea, în perioada 18-27 august 2020 s-au derulat consultări publice la nivelul tuturor structurilor parteneriale 
constituite pentru Programele Operaționale și Acordul de Parteneriat, la care au participat 945 de reprezentanți ai 
instituțiilor publice, ai societății civile, mediului academic și economic.  

În luna septembrie 2020, au fost convocate și Comitetele Consultative tematice privind mediul de afaceri și societatea civilă 
și au fost prezentate documentele de programare, prilej cu care au fost primite o serie de comentarii și propuneri care au 
fost atent analizate și avute în vedere la definitivarea primului draft al programelor si Acordului de Parteneriat. 

Structura partenerială POIDS  

Elaborarea POIDS 2021-2027 a fost coordonată de MFE, cu respectarea şi aplicarea principiului parteneriatului, și a 
presupus o cooperare strânsă cu autorităţile publice responsabile de politicile domeniilor finanțate prin program, precum şi 
cu principalele tipuri de beneficiari, şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, mediului academic şi socio-economic implicate sau 
vizaţi de acţiunile finanţabile prin POIDS. 

În vederea definitivării componenței structurii parteneriale de la nivelul POIDS, pe lângă partenerii sociali selectați în cadrul 
Apelului național, au fost desemnați prin ordin comun de ministru reprezentanți ai principalelor instituții implicate în 
procesul de elaborare a POIDS, precum Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Autoritatea Nationala pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea de Management POCU, Autoritatea de 
Management POR, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse.  

De asemenea, la elaborarea programului au fost implicate și alte instituții/entități precum structurile asociative ale 
autoritatilor locale din Romania, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Inspectoratul General pentru 
Imigrari etc. 

Consultări publice 

Au fost organizate numeroase consultari cu asociatii si organizatii nonguvernamentale: Colegiul National al Asistentilor 
Sociali, Federatia Organizatiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale, Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, Asociatia Militarilor Veterani si a Veteranilor cu Dizabilitati, 
numeroase ONG-uri care gestioneaza problematica persoanelor fara adapost, precum Asociatia Casa Ioana, Hope Rescue 
Center, Parada, Carusel, Samu Social, Hope and Homes for Children, atat grupate in functie de principalul domeniu de 
activitate, cat si in comune asupra aspectelor generale legate de incluziunea sociala. 

La dezbaterea publică din data de 20 august, au participat 176 persoane/entități, reprezentanți ai instituțiilor publice cu 
atribuții în domeniile de interes acoperite de POIDS, cât și reprezentanți ai principalilor beneficiari, ai societății civile, etc., în 
principal membri ai structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea programelor operaționale 2021-2027. 

Ca urmare a desfășurării acestui proces amplu de consultare publică, au fost primite o serie de contribuții, acestea fiind 
analizate și parțial preluate la nivelul Programului Operațional. MFE a centralizat propunerile primite, modalitatea în care 
acestea au fost integrate sau o justificare a motivului pentru care acestea nu au fost preluate.  

  

 

7. Communication and visibility 

Reference:  Article 17(3)(i) CPR, Article 42(2) CPR  

Text field [4 500]  

Îmbunătățirea vizibilității politicii de coeziune reprezintă o prioritate majoră în perioada de programare financiară 2021-
2027, fiind imperios necesară creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor finanțărilor UE pentru cetățeni. Astfel, vor fi 
întreprinse demersurile necesare pentru asigurarea  comunicării și vizibilității, pe scară largă și sistematică, a 
oportunităților, rezultatelor și impactului finanțărilor asigurate prin proiectele implementate în temeiul politicii de 
coeziune.  

În acord cu prevederile art.41 și 43 din CPR privind vizibilitatea, activitățile de comunicare vor fi coordonate la nivel național 



  

în cadrul unei Strategii naționale de comunicare, care va pune bazele unei comunicări coerente la nivel național a temei 
fondurilor europene. Prin similitudine cu perioada de programare precedentă, această strategie va fi prezentată în 
Comitetul de Monitorizare al fiecărui program. Totodată, în conformitate cu obligațiile stabilite prin art 41 (b), portalul unic 
pentru fondurile europene www.fonduri-ue.ro, operaționalizat începând cu anul 2007, va oferi în continuare informații 
privind politica de coeziune și fondurile aferente acesteia, precum și acces la toate programele operaționale din România, 
incluzând obiectivele și activitățile acestora, oportunitățile de finanțare și rezultatele obținute în urma implementării. 
Portalul unic va comunica spre cetățeni rolul și realizările obținute cu fondurile europene, va publica în format deschis 
listele actualizate cu operațiunile (proiectele) cofinanțate de UE, va oferi acces la oportunitățile de finanțare active, la 
calendarul apelurilor de proiecte, la mecanismele de acordare a finanțărilor, la evaluările realizate și în general la toate 
documentele relevante pentru finanțarea europeană. POIDS va dispune de o secțiune dedicată pe acest portal, care, in 
conformitate cu prevederile art. 44 (1.), va fi disponibilă în cel mult 6 luni de la aprobarea programului.  

În concordanță cu art. 43 din CPR, similar perioadei precedente de programare, fiecare program operațional va avea 
desemnat un responsabil privind acțiunile de comunicare. 

Abordarea în ceea de privește componenta de comunicare a programului, conf art.17 (i) cuprinde următoarele elemente: 

Obiectivele generale de comunicare ale programului, respectiv: 

1. Asigurarea transparenței în ceea ce privește obiectivele programului, oportunitățile de finanțare și rezultatele obținute; 

2. Sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații menite să asigure elaborarea de proiecte mature; 

3. Sprijinirea beneficiarilor să-și implementeze corect și eficient proiectele. 

Publicul țintă căruia se adresează masurile de comunicare este reprezentat de: potențialii beneficiari și beneficiarii; publicul 
larg; actorii implicați, partenerii sociali, presa. 

Principalele canale și mijloacele de comunicare utilizate vor fi: evenimente și consultări (offline sau online); materiale de 
comunicare publicate online (ex tutoriale, ghiduri practice etc); pagina specifica programului pe website-ul unic, cu 
informații la zi; sprijin specific în cadrul centrului de informare pentru fonduri europene; colaborarea cu reprezentanții 
presei, cu liderii de opinie și reprezentanții new media pentru informarea obiectivă a publicului larg și a categoriilor de 
public specific; publicitate. 

Indicatorii care vor fi utilizați pentru monitorizarea și evaluarea comunicării sunt: grad de cunoaștere a publicului larg cu 
privire la proiectele finanțate de UE în aria de interes a programului, număr de accesări a paginii specifice programului pe 
portalul unic. 

De asemenea, conform art. 42 din CPR și pentru a sprijini aplicarea prevederilor art.41 (a) și art.45, va fi elaborat un manual 
de identitate vizuală care va fi aplicat la nivel național și care va conține elementele de vizibilitate ce vor fi utilizate pentru 
toate materialele de comunicare și publicitate pentru operațiunile cofinanțate în cadrul tuturor programelor operaționale.  

Un alt instrument orizontal avut în vedere în perioada 2021-2027 este centrul de informare pentru fonduri europene, care 
va oferi informații publicului larg cu privire la finanțările europene, sprijin potențialilor beneficiari în identificarea 
oportunităților de finanțare și beneficiarilor în implementarea proiectelor lor.  

In acord cu art 44, autoritatea de management va informa beneficiarii cu privire la publicarea datelor referitoare la 
acordarea finanțării. De asemenea, le va aduce la cunoștință obligația ca, la cerere, să pună materiale de informare și 
promovare la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii, fără drepturi de autor, neexclusive și irevocabile 
pentru utilizarea acestora și cedarea oricăror drepturi preexistente atașate acestora. 

POIDS, prin domeniul sau de interventie specific, va urmari sa transmita informatii care sa ajunga la institutiile publice si 
private de asistenta sociala, autoritati locale si centrale, organizatii neguvernamentale cu atributii in domeniu,  dar si la 
publicul larg in vederea informarii despre actiunile urmarite de program. 

Astfel, prin informarea generala vor fi facute cunoscute masurile programului, dar si problemele sociale, categoriile sociale 
dar si drepturile acestora, in paralel realizandu-se si o constientizare a publicului larg cu privire la incluziunea sociala si 
dreptul la demnitate sociala. 

In toate activitatile de comunicare mesajele vor urmari specificul grupului tinta, astfel incat in baza unei strategii de 
comunicare la nivel de program si prin utilizarea tehnicilor si mijloacelor de comunicare moderne vor fi facute cunoscute 
publicului continutul programului, obiectivele si rezultatele obtinute precum si informatii despre implementare si conditiile 
de finantare. 

La nivel de program vor fi urmarite si monitorizate efectele pe termen scurt si mediu ale punerii in aplicare a strategiei de 
comunicare astfel incat sa fie ajustate activitatile de informare in vederea cresterii impactului. Totodata, vor fi analizate si 
aspectele legate de impactul actiunilor programului la nivelul grupurilor vulnerabile iar aceste informatii vor ajuta la 
promovarea rezultatelor la nivel de program. 



  

In toate aspectele de comunicare va fi evidentiat in principal scopul general al programului si anume contributia la 
dezvoltarea mecanismelor de reducere a efectelor saraciei si de promovare a incluziunii sociale la nivel national. 

 

8. Use of unit costs, lump sums, flat rates and financing not linked to costs 

Reference: Articles 88 and 89 CPR 

Table 14: Use of Union contribution based on unit costs, lump sums, flat rates and on financing not linked to costs 

Intended use of Articles 88 and 89 YES NO 

From the adoption programme will make use of reimbursement of the 

Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates under the 

priority according to Article 88 CPR (if yes, fill in appendix 1) 

  

From the adoption programme will make use of reimbursement of the 

Union contribution based on financing not linked to costs according to 

Article 89 CPR (if yes, fill in Appendix 2) 

  

 



  

 

Appendix 1:  Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates  

Template for submitting data for the consideration of the Commission 

(Article 88) 

 

Date of submitting the proposal  

Current version   

 



 

A. Summary of the main elements  

Priority  Fund Specific 

objective  

Category of 

region  

Estimated 

proportion of 

the total 

financial 

allocation 

within the 

priority to 

which the SCO 

will be applied 

in % (estimate) 

Type(s) of operation Corresponding indicator 

name(s) 

Unit of 

measurement for 

the indicator 

Type of SCO 

(standard 

scale of unit 

costs, lump 

sums or flat 

rates) 

Corresponding 

standard scales of 

unit costs, lump 

sums or flat rates 

 

     Code Description Code  Description    

            

            

            

            

            



 

B. Details by type of operation (to be completed for every type of operation) 

Did the managing authority receive support from an external company to set out the simplified costs below?  

If so, please specify which external company:  Yes/No – Name of external company 

Types of operation: 

1.1. Description of the operation type   

1.2 specific objective 

 

 

 

1.3 Indicator name11  

1.4 Unit of measurement for indicator  

1.5 Standard scale of unit cost, lump sum 

or flat rate 
 

1.6 Amount   

1.7 Categories of costs covered by unit 

cost, lump sum or flat rate 
 

1.8 Do these categories of costs cover all 

eligible expenditure for the operation? 

(Y/N) 

 

1.9 Adjustment(s) method   

1.10 Verification of the achievement of the 

unit of measurement   

- what document(s) will be used to verify 

the achievement of the unit of 

measurement? 

- describe what will be checked during 

management verifications (including on-

the-spot), and by whom.   

- what arrangements to collect and store 

the data/documents described? 

 

1.11 Possible perverse incentives or  

 
11 Several complementary indicators (for instance one output indicator and one result indicator) are possible for one type of operation. In these cases, 

fields 1.3 to 1.11 should be filled in for each indicator. 



 

problems caused by this indicator, how 

they could be mitigated, and the estimated 

level of risk 

1.12 Total amount (national and EU) 

expected to be reimbursed  
 



 

C: Calculation of the standard scale of unit costs, lump sums or flat rates 

1. Source of data used to calculate the standard scale of unit costs, lump sums or flat rates (who produced, collected and 

recorded the data; where the data are stored; cut-off dates; validation, etc.). 

 

2. Please specify why the proposed method and calculation is relevant to the type of operation. 

 

3. Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. 

Where relevant, statistical evidence and benchmarks should be used and attached to this annex in a format that is usable by the 

Commission.  

 

4. Please explain how you have ensured that only eligible expenditure was included in the calculation of the standard scale of unit 

cost, lump sum or flat rate. 

 

5. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the arrangements to ensure the 

verification, quality, collection and storage of data. 

 

 



 

 

Appendix 2: Union contribution based on financing not linked to costs 

 

Template for submitting data for the consideration of the Commission 

(Article 89) 

Date of submitting the proposal  

Current version  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

A. Summary of the main elements  

Priorit
y  

Fun
d 

Specific 
objectiv

e  

Categor
y of 

region  

The 
amount 
covered 
by the 

financin
g not 
linked 
to cost 

Type(s) 
of 

operatio
n 

Conditions to 
be 

fulfilled/resul
ts to be 

achieved 

Corresponding 
indicator 
name(s) 

Unit of 
measureme

nt for the 
indicator 

Envisaged 
reimburseme

nt to the 
beneficiaries 

       Cod
e  

Descriptio
n 

  

           

           

           

           

The 
overall 
amoun

t 
covere

d 

          

 

B. Details by type of operation (to be completed for every type of operation) 

Types of operation: 

1.1. Description of the operation type   

1.2 specific objective 
 

 

1.3 Conditions to be fulfilled or results to be 

achieved  
 

1.4 Deadline for fulfilment of conditions or results to 

be achieved 
 

1.5 Indicator definition for deliverables  

1.6 Unit of measurement for indicator for 

deliverables 
 

1.7 Intermediate deliverables (if applicable) Intermediate deliverables  Date Amounts 



 

triggering reimbursement by the Commission with 

schedule for reimbursements 
   

   

1.8 Total amount (including EU and national funding)  

1.9 Adjustment(s) method  

1.10 Verification of the achievement of the result or 

condition (and where relevant, the intermediate 

deliverables) 

- describe what document(s) will be used to verify 

the achievement of the result or condition 

- describe what will be checked during management 

verifications (including on-the-spot), and by whom. 

- describe what are the arrangements to collect and 

store the data/documents   

 

 

 

 

1.10a Use of grants in the form of financing not 

linked to costs 
 

1.11 Arrangements to ensure the audit trail  

Please list the body(ies) responsible for these 

arrangements. 
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Appendix 2a:  List of planned operations of strategic importance- Article 17(3) 

 

Text field [2 000] 

 

 

Appendix 3 deleted  
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Appendix 4:  EMFF action plan for each outermost region 

 

Template for submitting data for the consideration of the Commission 

Date of submitting the proposal  

Current version   

 

1. Description of the strategy for the sustainable exploitation of fisheries and the development of the sustainable blue 

economy 

 

Text field [30 000] 

 

2. Description of the main actions envisaged and the corresponding financial means 

Description of the main actions EMFF amount allocated (EUR)  

Structural support to the fishery and aquaculture sector under the EMFF  

Text field [10 000] 

 

Compensation for the additional costs under Article 21 of the EMFF  

Text field [10 000] 

 

Other investments in the sustainable blue economy necessary to achieve a 

sustainable coastal development  

Text field [10 000] 

 

 

3. Description of the synergies with other sources of Union funding 

Text field [10 000] 

 

4. deleted   
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