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Oportunități de finanțare în 2021?

• Public: AFM (ex. Eficiența clădirilor publice/școli, iluminat public) www.afm.ro POR 2014-
2020 ”restante” www.adrcentru.ro : infrastructura dezinstituționalizare copii, centre
comunitare integrate, investitiile derulate prin GAL-urile urbane (DLRC), incubatoare afaceri

• Privat: PNDR tranziție (agricultura, afaceri neagricole rural) www.afir.info, posibil relansare
masura 3 granturi Covid www.economie.gov.ro , POC digitalizarea afacerilor existente
www.mipe.gov.ro , POR 2014-2020 restante: investitii transfer tehnologic, construire
incubatoare de afaceri sectoriale www.adrcentru.ro

• Nonprofit / asociatii, fundații: Granturile SEE/norvegiene www.eeagrants.ro

• Granturile gestionate direct de Comisia Europeană: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• Lipsește un calendar pe 2021. Lipseste o informare corelată și coerentă.

http://www.afm.ro/
http://www.adrcentru.ro/
http://www.afir.info/
http://www.economie.gov.ro/
http://www.mipe.gov.ro/
http://www.adrcentru.ro/
http://www.eeagrants.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Oportunități de accesare fonduri începând cu 2022*:

• Politica de coeziune – Programele Operaţionale 2021-2027*
• PNRR – Planul Naţional de Redresare şi Reziliență 2021-2026
• PNDR tranziţie – Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (iar din 2023: 

Planul Naţional Strategic)
• Programul Acvacultura şi Pescuit 2021-2027
• Granturile gestionate direct de Comisia Europeană



De la Politica de Coeziune la accesarea liniei de finanțare 
nerambursabilă (e un drum lung)

• Prima propunere privind alocările şi regulile Politicii de Coeziune ”modernizate” datează din mai 
2018.

• Negocierile informale România - C.E. pentru conturarea P.O. au început în mai 2019. 

• Legislația UE aprobată în decembrie 2020.
• Ultima versiune publicată a drafturilor de Acord de Parteneriat + drafturi Programe Operaționale 

datează de acum 6 luni (octombrie 2020).
• https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

• Ne aflăm deja în primul an al exercițiului bugetar 2021-2027.
• Va avea România A.P. și P.O aprobate de C.E. până la final de 2021?
• Va urma organizarea AM-OI, elaborarea şi acreditarea sistemului de management şi control, 

achiziţia serviciilor necesare pregătirii ghidurilor, evaluării proiectelor, etc

• Optimist: vom avea primele ghiduri şi sesiuni de depunere cândva în 2022.



Care vor fi Programele Operaționale 2021-2027 
- info draft octombrie 2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL  (descentralizat)

POR CENTRU
2021-2027

PROGRAMUL OPERATIONAL 
SANATATE 

POS 
2021-2027

PROGRAMUL OPERATIONAL 
DEZVOLTARE DURABILĂ 

PODD
2021-2027

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE 

SOCIALĂ
POIDS 

2021-2027

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 

POEO
2021-2027

PROGRAMIUL 
OPERAȚIONAL TRANSPORT 

POT
2021-2027

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CREȘTERE INTELIGENTĂ, 

DIGITALIZARE ȘI 
INSTRUMENTE FINANCIARE 

POCIDIF
2021-2027

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
TRANZITIE JUSTĂ POTJ

2021-2027



Alocări și autorități de management pentru PO
– informație valabilă septembrie 2020

Program Operațional Alocare UE Autoritate de Management
Program Operațional Dezvoltare Durabilă aprox. 3,9 mld euro Ministerul Fondurilor Europene
Program Operațional Transport aprox. 4,898 mld euro Ministerul Transporturilor
Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare

aprox. 1,615 mld euro Ministerul Fondurilor Europene

8 Programe Operaționale Regionale - total aprox. 9 mld euro Agenția pentru Dezvoltare Regională ADR 

Program Operațional Sănătate aprox. 2,8 mld euro Ministerul Fondurilor Europene
Program Operațional Educație și Ocupare aprox. 3,297 mld euro Ministerul Fondurilor Europene

Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială aprox. 2,9 mld euro Ministerul Fondurilor Europene
Program Operațional Asistență Tehnică 0,682 mld euro Ministerul Fondurilor Europene

Program Operațional pentru Tranziție Justă aprox. 1,766 mld euro Ministerul Fondurilor Europene



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (1)
Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027

• Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții 
de stocare 

• Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara

• Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remedierea siturilor poluate

• Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

• Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional

• Crearea şi promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare

• Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învățământ superior 

• Dezvoltarea capacității CDI a iNCD-urilor/ICAR-urilor 

• Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari 

• Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 

• Digitalizarea în educație, 

• Digitalizarea în cultură

• Digitalizarea în administraţia publică

• Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare 



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (2)

Programul Operational Sănătate 2021-2027

• Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major

• Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim
ambulatoriu

• Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii

• Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servici

• Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

• Digitalizarea sistemului medical

• Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (3)

Programul Operațional Educaţie şi Ocupare 2021-2027

• Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

• Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară 

• Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație 
și formare profesională

• Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai 
bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.

• Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului profesional și tehnic

• Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

• Antreprenoriat și economie socială

• Modernizarea instituțiilor pieței muncii

• Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor 
și a mobilității pe piața muncii



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (4)

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

• Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – Grupuri de Acțiune Locală Urbane / în orașe cu 
peste 20.000 de locuitori

• Protejarea dreptului la demnitate socială (inclusiv locuinţe sociale)

• Sprijin pentru comunitățile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale

• Reducerea disparităților dintre copiii aflați la risc de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii

• Servicii de suport pentru persoanele vârstnice

• Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi

• Servicii sociale şi de suport acordate altor grupuri vulnerabile (migranți, victime ale violenței domestice, 
victime ale traficului de persoane)

• Ajutorarea persoanelor defavorizate



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (5)

Programul Operațional Regional Centru 2021-2027
• Sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare și transfer tehnologic care să permită inovarea și transferul 

de tehnologie către firme, dar și susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere

• Dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea acestora, creşterea gradului de digitalizare în
întreprinderile din regiune, competente digitale  (inclusive finantare concept smart city si huburi pentru 
inovare digitala)

• Îmbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri publice si rezidentiale si prin 
modernizarea/extinderea sistemului de iluminat, iar pe de alta parte printr-o mobilitate durabilă și
regenerarea urbană

• Creșterea conectivitatii zonelor mai putin dezvoltate si a zonelor izolate la reteaua TEN-T - legături rutiere 
secundare reabilitate și nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, drumuri 
expres, centuri ocolitoare cu statut de drum județean; soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului 
(pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță) cu aplicant UAT municipii resedință de județ, UAT -
Consiliile Județene, Parteneriate 

• Susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și
serviciile de îngrijire și educație oferite în unitățile de învățământ

• Dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de orașe; valorificarea potențialului
economic al turismului din zonele urbane și rurale. 



Domenii finanțate de fiecare Program Operațional 2021 – 2027 (6)

Programul Operațional Transport 2021-2027

• Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T

• Construcţia de variante ocolitoare, drumuri de racordare a municipiilor cu sector autostradă, drumuri 
naţionale cu impact regional

• Construcția şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T; Achiziția de trenuri de lucru şi
echipamente conexe; Modernizarea gărilor și trecerilor la nivel; Achiziţia materialului rulant necesar operării 
pe reteua feroviară

• Investiţii în infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente); Investiţii în mijloace de transport, 
modernizare instalaţii: Investiţii în echipamente conexe, inclusiv sisteme de siguranţă

• Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană – Investiții trenuri metropolitane

• Investiţii în dezvoltarea de / modernizarea  terminalelor intermodale; Investiţii în instalaţii şi echipamente de 
transfer intermodal

• Investiții în scopul îmbunatăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, inclusiv canale navigabile; Investiţii în 
suprastructură portuară; Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii porturare

• Măsuri hard și soft care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţii pe reţeaua rutieră



Programul Național de Redresare și Reziliență

• Alocări pentru fiecare țarã anunțate în iulie 2020
• Prima versiune a PNRR lansată în decembrie 2020
• Cea mai recentă versiune a draftului PNRR datează din 7.04.2020
• Alocările propuse depăşesc alocarea totală a României. Sumele vor scădea după negocieri. Sunt 

posibile şi modificări de conţinut.
• Termen de depunere a variantei finale, complete a PNRR la C.E.: 30.04.2021 (peste 13 zile).
• Evaluare, aprobare PNRR – August? Septembrie 2021?
• Depunere documentaţii solicitare fonduri – Mecanismul? Perioadă?

• Atenţie: 70% din componenta de granturi presupune contracte de lucrări/servicii încheiate până 
la 31.12.2022. Diferenţa de 30% - termen 31.12.2023

• Termen de finalizare implementare proiecte PNRR: 31.12.2026



Strategia PNRR? Finanțare fragmentată pentru foarte multe:

• Tranziţia Verde:  Apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, lucrări de combatere a eroziunii 
solului și intervenții active în atmosferă (4 Mld Eur); împăduriri, protejarea biodiversității (1.5 Mld 
Eur);  managementul deşeurilor, economie circulară (1.3 Mld Eur); transport feroviar şi mobilitate 
urbană (5 Mld Eur); reabilitare energetică şi seismică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale şi a 
clădirilor publice (2.2 Mld Eur); investiţii în tehnologii bazate pe energie regenerabilă, inclusiv 
digitalizarea acestora (1.3 Mld Eur).

• Transformarea Digitală: Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația 
publică, semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în 
TIC, digitalizarea educației (780 mil Eur)

• Creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii: reforma sistemului pensii (recalculare, 
infrastructură IT) (100 mil. Eur), modernizare, digitalizare ANAF (856 mil. Eur), instrumente de 
sprijin pentru mediul de afaceri (2.275 mil Eur), Învăţământ dual, tehnic şi profesional (630 mil 
Eur), cercetare-dezvoltare-inovare (510 mil. Eur), devoltare infrastructură gaz în amestec cu 
hidrogen (600 mil. Eur), sprijin pentru industriile creative – sectorul cultural (77 mil. Eur)



Ce ar putea finanța PNRR? De toate:

• Coeziune socială și teritorială: Fondul de rezilienta pentru localităţi (4 Mld. Eur), fonduri pentru 
GAL-urile rurale şi urbane (400 mil. Eur), investiţii în cămine publice pentru vârstnici, case 
familiale, locuinţe protejate, unităţi îngrijire la domiciliu pentru personele instituţionalizate (250 
mil. Eur), România Velo (120 mil. Eur), investiţii în patrimoniul cultural, natural, tradiţional, 
ecoturism, muzee (400 mil Eur).

• Sănătate şi reziliența economică, socială şi instituţionala: Investiţii în spitale noi şi în spitale 
existente, constructiii şi dotări centre medicale integrate rural şi urban vulnerabil, dotări cabinete 
pentru screening, formare personal medical (3 Mld. Eur), Reziliența în situaţii de criză (700 mil. 
Eur), Infrastructura scoalara şi universitară (2 Mld. Eur), munca, economie socială, venitul minim 
de incluziune (647 mil eur), Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și 
creșterea eficienței justiției (148 mil eur), Fondul de rezilienta al societăţii civile (100 mil eur)

• Politici pentru generaţia următoare: reducerea abandonului şcolar (636 mil. Eur), granturi pentru 
tineret şi sport (300 mil. Eur), program creșe (370 mil. Eur)



PNDR
Măsuri de tranziție 2021-2022

Alocarea totală (FEADR + EURI + Buget de stat): 3,26 miliarde euro pentru sesiunile 2021-2022
• Submăsura 4.1. Investiții în exploatații agricole: 760 milioane Euro

• Submăsura 4.1. a. Investiții în exploatații pomicole: 122,7 milioane Euro

• Submăsura 4.2.: Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”: 140 milioane Euro

• Submăsura 4.2.: Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”: 10 milioane Euro

• Submăsura 6.1.: Instalarea tinerilor fermieri: 100 milioane Euro

• Submăsura 6.3.: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 87 milioane Euro

• Submăsura 6.2.: Sprijin pentru înființarea de activități neagricole: 50 milioane Euro

• Submăsura 6.4.: Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole: 100 milioane Euro

• Submăsura 16.4: Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 50 milioane 
Euro

• Măsura 19: ”Dezvoltarea locală a LEADER” (submăsurile 19.2 şi 19.4): 70,5 milioane Euro

• Măsura 19: ”Sprijin pregătitor pentru viitoarele strategii de dezvoltare locală și implementarea acelor strategii”: 28 
milioane Euro



Unele domenii vor fi finanțate, aparent, din mai multe surse / Programe. 
Exemple:

• Sănătate: Spitale, formare personal medical, screening: 
• Programul Operațional Sănătate 2021-2027, 
• PNRR 2021-2026

• Educație - digitalizare, infrastructură, curricula, formare cadre didactice, combatere abandon scolar, învățământ profesional și 
tehnic: 

• Programul Operational Educație și Ocupare 2021-2027
• Programul Operațional Regional Centru 2021-2027
• PNRR 2021-2026

• Apă și canalizare
• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027
• PNRR 2021-2026

• Reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale și publice
• Programul Operațional Regional Centru 2021-2027
• PNRR 2021-2026

• Economia socială
• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
• PNRR 2021-2026



Unele domenii par a ramâne descoperite de la finanțare. 
Exemple:

• Infrastructura rutieră a comunelor

• Sprijinul pentru mici afaceri / startupuri / altele decât cele tech/inovative sau din 
economia socială

• Vor fi înlocuite granturile cu credite şi garanţii (instrumente financiare) în 
sprijinirea companiilor existente?



De reflectat:

• Până în prezent nu există o abordare coerentă, integrată pentru între diferitele 
surse de finanţare / programe. Fiecare sursă de finanţare pare a avea culoarul său 
şi propria sa ”viaţă”. Toate Programele par a finanţa ”puţin din toate”. 

• Care este proiectul de dezvoltare pentru România următorilor 10 ani şi cum se 
progameaza şi utilizează diferitele fonduri în susţinerea acestui proiect şi nu a 
altuia? (vezi Irlanda).

• Lipseşte predictibilitatea – Solicitanţilor potenţiali de fonduri le-ar fi util 
calendarul pregătirii surselor de finanţare, al lansării şi derulării acestora, după 
depunerea proiectelor.



Roxana Mînzatu

www.roxanaminzatu.ro
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