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Provocarea lui 2023 pentru 
România
3 bugete europene multianuale, de implementat 
simultan: 

• PNRR – anul 2/5 de implementare 
• CFM 2014-2020 – anul 10/10 de implementare 

(ultimul an)
• CFM 2021-2027 – anul 3/10 de implementare, de 

fapt, primul an.



PNRR 2021-2026: Accesați linkurile pentru a citi 
componentele detaliate

• Componenta 1 – Managementul apei

• Componenta 2 – Păduri și protecția 
biodiversității

• Componenta 3 – Managementul 
deșeurilor

• Componenta 4 – Transport sustenabil

• Componenta 5 – Valul renovării

• Componenta 6 – Energie

• Componenta 7 – Transformarea digitală

• Componenta 8 – Reforma fiscală și 
reforma sistemului de pensii

• Componenta 9 – Suport pentru sectorul 
privat și CDI

• Componenta 10 – Fondul local

• Componenta 11 – Turism și cultură

• Componenta 12 – Sănătate

• Componenta 13 – Reforme sociale

• Componenta 14 – Buna guvernanță

• Componenta 15 – Educație

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/91412627ab9fbad2b40692b08b9dd9cf.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/3b8dd96a5d1d9695829329ea8f21c03a.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/abf546a1d48b301024143bc5e9297c07.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6ad347f0323d4042301edc3188aa7864.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/cc8c24ee2117de25ebf4805d47efaee7.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/baa3b203294813193ab596e30e50f175.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/223023091a5cba16ff828cab73881ace.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/03095d2a78d78b62ef355d0a5539b3b1.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/422fa921233cdfb24bc7cde0eb76999d.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/2f2bd0913e66a6a2a7ee6b305a9507b3.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/74e19c86a670bb3464efd57c165552f8.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/bbab5a9d941d55ab828af8bf57dea227.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/b3d7ed18dc9627dc7b3e5e8fbc890cdb.rar
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/b627ec709733258d01c7d87be62f702d.rar


PNRR 2021-2026: Accesați linkurile pentru a vedea apeluri 
finanțare

• Componenta 1 – Managementul apei

• Componenta 2 – Păduri și protecția 
biodiversității

• Componenta 3 – Managementul 
deșeurilor

• Componenta 4 – Transport sustenabil

• Componenta 5 – Valul renovării

• Componenta 6 – Energie

• Componenta 7 – Transformarea digitală

• Componenta 8 – Reforma fiscală și 
reforma sistemului de pensii

• Componenta 9 – Suport pentru sectorul 
privat și CDI

• Componenta 10 – Fondul local

• Componenta 11 – Turism și cultură

• Componenta 12 – Sănătate

• Componenta 13 – Reforme sociale

• Componenta 14 – Buna guvernanță

• Componenta 15 – Educație

• RePowerEU

https://pnrr.mmap.ro/
https://pnrr.mmap.ro/
https://pnrr.mmap.ro/
https://www.mt.ro/web14/strategia-in-transporturi/pnrr
https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
https://energie.gov.ro/category/pnrr/
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7
https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/proiecte-pnrr
https://www.edu.ro/PNRR


CFM 2014-2020 - Accesați linkurile pentru 
detalii și anunțuri la zi pe fiecare Program

• POIM Programul Operațional Infrastructură Mare

• POC Programul Operațional Competitivitate

• POR Programul Operațional Regional

• POCU Programul Operațional Capital Uman

• POCA Programul Operațional Capaciate Administrativă

• POAT Programul Operațional Asistență Tehnică

• PNDR Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

• POP Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/
https://inforegio.ro/ro/
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/
http://www.poca.ro/
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poat/
https://www.afir.info/
https://ampeste.ro/


CFM 2021-2027 - Accesați linkurile pentru 
detalii și anunțuri la zi pe fiecare Program

• Programul Transport

• Programul Dezvoltare Durabilă

• Programul Sănătate

• Programul Tranziție Justă

• Programul Educație și Ocupare

• Programul Incluziune și Demnitate Socială

• Programul Asistență Tehnică

https://mfe.gov.ro/pt-21-27/
https://mfe.gov.ro/pdd-21-27/
https://mfe.gov.ro/ps-21-27/
https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/
https://mfe.gov.ro/peo-21-27/
https://mfe.gov.ro/pids-21-27/
https://mfe.gov.ro/pat-21-27/


CFM 2021-2027 - Accesați linkurile pentru 
detalii și anunțuri la zi pe fiecare Program

• Programul Regional Vest
• Programul Regional Nord Vest
• Programul Regional Nord Est
• Programul Regional Sud Est
• Programul Regional Sud Muntenia
• Programul Regional Sud Vest Oltenia
• Programul Regional Centru
• Programul Regional București Ilfov

https://adrvest.ro/por-2021-2027/
https://regionordvest.ro/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/planificare-si-programare-regionala/programare-2021-2027/
https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adroltenia.ro/mini-ghiduri-20212027/
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/
https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027


Teme asupra 
cărora vă 
propun să 
reflectăm

Vă invit la dialog….



1. Negocierea și managmentul partajat între statul membru și Comisia 
Europeană – un proces continuu bazat pe diferențe și armonizare

2. Actorii sistemului de management al fondurilor europene – numărul și 
capacitatea finanțatorilor 

3. Resurse umane pentru gestionarea fondurilor europene – la nivelu 
beneficiarilor dar și al managementului de program

4. Proceduri (tot mai) simple: Între birocrație excesivă și evitarea 
fraudei

5. Achizițiile publice în interiorul proiectelor cu fonduri europene

6. Digitalizarea sistemului de management al fondurilor europene: 
depunere proiecte, implementare poiecte, sustenabilitate, 

7. Audituri și controale cu privire la fondurile europene

8. Încrederea cetățenilor în U.E. Relația finanțator – beneficiar – furnizor 
/ experți: descentralizare, abordare bottom-up: Grupuri de Acțiune 
Locală, Investiții Teritoriale Integrate

9. Alte teme? Soluții? Propuneri?



7+ domenii* cheie 
în care autoritățile 
locale pot atrage 
fonduri publice 
europene + 
naționale

Probabil le știți…



• Eficiență energetică: PNRR, PR, AFM
• Apă-canalizare: PNRR, PDD + AS
• Sănătate: PNRR, PS, PR + CNI
• Educație: PNRR, PEO, PR + AS + CNI
• Mobilitate – transport nepoluant: PNRR, PR, AFM
• Digitalizare: PR
• Servicii sociale pentru cei vulnerabili: PNRR, PIDS
• Turism: PNRR, PR

* Lista este exemplificativă, nu exhaustivă



Eficiență energetică

Programele Regionale: 

- Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice – Grant/ Instrument financiar

- Eficiență energetică în sector rezidențial - Grant/ Instrument financiar

- Încălzire centralizată în mediul rural – doar în Regiunea Vest

- Investiții în clădirile rezidențiale / publice în vederea asigurării creșterii eficienței 
energetice

- Renovarea energetică a fondului construit regional – instrument financiar/apel 
necompetitiv (doar în Regiunea Centru)



Eficiență energetică
PNRR – Valul renovării
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

• Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale

• Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse 
riscului de sărăcie și excluziune socială

• Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

• Renovarea energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

• Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

• Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale

• Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități centrale

• Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice - Autorități locale

• Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice - Autorităti centrale

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e57c8cd534681716.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e591aaa639273930.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e528556069127519.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e544901185538008.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e61ffdb222716234.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e566699865286915.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e63880a010279655.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e6590c4675193754.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/635668e67326c593318134.pdf


Eficiență energetică

PNRR – Fondul Local

- Reabilitare energetică moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

AFM

- Programul privind creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE și gestionarea inteligentă 
a energiei ÎN CLĂDIRILE PUBLICE 

- Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de ILUMINAT 
PUBLIC 



Apă-canalizare

PNRR – Managementul Apei
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

- extinderea rețelelor existente de distribuție a apei
- extinderea rețelelor existente de colectare a apelor uzate
- înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a 

apelor uzate
- înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea 

apelor uzate
- înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
- înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă
- Subvenție – prima conectare



Apă-canalizare
PODD
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

- Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care contribuie 
la conformarea cu DAP şi DEAUU , respectiv: 

- Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente -
captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de 
transport și distribuție a apei destinate consumului uman

- Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente şi
construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care 
asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabileMăsuri necesare 
pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, 
SCADA, GIS, contorizări, etc.);

- Operaţiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect 
de seră la nivelul OR. 

- Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei 
potabile

- Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată; 



Apă-canalizare

Programul Național Anghel Saligny

Ministerul Dezvoltării

-Sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare

-Proiecte integrate (alimentare apă și canalizare)

-Sisteme de canalizare și stații de epurare



PNRR

Sănătate

Ministerul Sănătății

• Investiții – renovări minimale + echipamente - cabinete medici 
familie, cabinete planificare familială

• Construirea de 25 noi unități spitalicești (grant maxim 199 
milioane euro/proiect)

Valul Renovării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

• Reabilitare energetică/seismică clădiri publice – inclusiv spitale, 
dispensar

Sănătate



Programul Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Program multi-fond

Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în
regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

• Investiții în cabinet medicină familie, cabinete școlare, ambulatorii, infrastructuri
vaccinare

Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului
demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate

Investiții în infrastructuri spitalicești noi

Sănătate



PNRR – Educație 
Ministerul Educației

• Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic
superior: Dezvoltarea a minim 10 consorții regionale și dezvoltarea și
dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

• Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ
profesional și tehnic (ÎPT)

• Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ
profesional și tehnic (ÎPT)

• Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Educație



PEO
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Prioritatea 5. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin susținerea de acțiuni/
măsuri strategice la nivel local pentru îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de la naștere la 6
ani la educația timpurie:
- crearea unui mecanism de dezvoltare și furnizare a serviciilor standard și complementare de

educație, îngrijire și supraveghere, a copiilor de la naștere la 6 ani

- înființare/extindere servicii standard sau complementare, ca reflectare a modului în care sunt
puse în aplicare măsurile stipulate în strategie și aprobate de autorități pentru asigurarea
participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri
dezavantajate;

- proces de revizuire și analiză a impactului demersurilor realizate la finalul celor 3 ani de
intervenție)

Educație



PEO
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Prioritate: 6. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație

Intervenții integrate care vor viza unitățile de învățământ de stat de nivel primar cu risc ridicat de
PTS și abandon școlar în rândul grupurilor dezavantajate și grad ridicat de marginalizare

Pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație

Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES, inclusiv la
activități sportive și culturale adaptate prin dezvoltarea unor resurse suport

Dezvoltarea și extinderea Programului A Doua Șansă, pentru facilitarea finalizării învățământului
obligatoriu de către persoanele care au părăsit timpuriu școala și încurajarea participării la
învățarea pe tot parcursul vieții prin extinderea/diversificarea oportunităților de formare

Intervenții pentru creșterea accesului și a particpării la învățământul terțiar, în special pentru
grupurile subreprezentate (persoane cu CES, absolvenți de liceu din mediul rural, persoane
aparținând minorității roma ș.a.)

Educație



PNRR – Educație

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

https://www.mdlpa.ro/pages/c15educatie

Educație

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62bc0fa42698c692129439.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62bc0fa42698c692129439.pdf
https://www.mdlpa.ro/pages/c15educatie


Programe Regionale - exemplu – PR Nord Vest
ADR Nord Vest Cluj Napoca

• Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și 
învățământului primar și secundar;

• Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului 
profesional și tehnic (licee tehnologice), inclusiv în sistem dual;

• Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar;
• Modernizarea/reabilitarea/dotarea taberelor de elevi și preșcolari.

Educație



Mobilitate – transport nepoluant

PNRR – Fondul local
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante):

• autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de 
călători pe apă, 

• tramvaie, 

• troleibuze, 

• microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv stații de reîncărcare pentru microbuze și autobuzele
electrice (stații de reîncărcare rapidă -pe traseu- și stații de încărcare lentă -la autobază).

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde (inclusiv puncte de încărcare electrice / piste pentru 
biciclete)



Mobilitate – transport nepoluant
AFM
Programul de realizare a pistelor pentru biciclete

Finant ̧area se acorda ̆ i ̂n procent de 100% din cheltuielile eligibile

• UAT - Municipiul Bucureşti - maximum 75.000.000 lei;

• Sector din municipiului Bucureşti - maximum 45.000.000 lei;

• municipiu de rang I - maximum 37.000.000 lei;

• municipiu de rang II - maximum 30.000.000 lei;

• oraş - maximum 22.000.000 lei

• comuna ̆ cu mai put ̧in de 5.000 de locuitori - maximum 3.700.000 lei; 

• comuna ̆ cu mai mult de 5.001 de locuitori - maximum 7.500.000 lei; 

• judet ̧ - maximum 22.000.000 lei. 

https://www.afm.ro/piste_biciclete.php


Programele Regionale - Exemplu PR Vest
ADR Vest Timișoara

- Digitalizarea administrației publice: servicii și aplicații digitale dezvoltate și utilizate de 
instituții publice în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor

- Investiții de tip Smart City implementate sub forma unor proiecte pilot a unor servicii și 
soluții digitale în 6 domenii majore:

- Smart People
- Smart Environment
- Smart Economy

- Smart Governance
- Smart Mobility
- Smart Living

Digitalizarea serviciilor publice 
locale



Servicii sociale pentru cei 
vulnerabili
PIDS
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Prioritatea 1 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

Servicii sociale, de ocupare si de sănătate, combaterea abandonului școlar, incluziune; / 
Infrastructura sociala
• Beneficiari: GAL-uri urbane
Prioritatea 2 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (rural): Acces 
copii saraci la tabere de creatie si sport – rural / Suport pentru copiii ai caror parinti sunt plecati in 
afara tarii pentru a munci
• Beneficiari: GAL-uri rurale



Servicii sociale pentru cei 
vulnerabili
PIDS

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Prioritatea 3 – Protejarea dreptului la demnitate sociala
• construirea de locuințe sociale
Prioritatea 4 – Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces redus la servicii sociale
Sprijin diagnoza sociala si identificare nevoi pentru autoritati locale din 2000 comunitati marginalizate
Servicii comunitare integrate in 2000 comunitati rurale (ingrijitori batrani, asistenti sociali, asistenti 
medicali, mediatori scolari + sprijin FEDR mici imbunatatiri in cadrul comunelor)
Sprijin pentru 200 de autoritati locale pentru reglementarea asezarilor informale
Formare continua pentru asistenții sociali care lucrează în comunitățile rurale



Servicii sociale pentru cei 
vulnerabili
PIDS

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Prioritatea 6 - Servicii de suport pentru persoane varstnice
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă cu venituri foarte 
mici din zonele urbane
Dezvoltarea infrastructurii de locuințe temporare asistate și a serviciilor pentru persoanele în
vârstă cu risc ridicat de excluziune locativă
Formare continua pentru specialiștii care lucrează cu vârstnici



Turism
PNRR

• Apel 3

• lansare 15 februarie 2023, 

• buget 42 milioane Euro

• restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale 
(pot fi și construcții noi),

• amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru 
primirea vizitatorilor.



Turism

• Reabilitare a încă 2 castele - 7,5 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 2 curii - 2,85 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 5 cule - 5,25 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 5 biserici de lemn - 2,5 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 2 mănăstiri din zona Moldovei - 5,5 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 2 biserici/clădiri patrimoniu ruta Sfântul Ladislau - 4,5 milioane
Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 2 castre romane - 4,31 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 31 obiective tradiționale pentru refacerea peisajului cultural din 
Delta Dunării - 1,86 milioane Euro fără TVA

• Reabilitarea a încă 56 case tradiționale ce vor face parte din 7 sate tradiționale
evaluate - 3,36 milioane Euro fără TVA



Turism
Programele Regionale – exemplu: PR Nord-Est
ADR Nord Est

Vor fi sprijinite operatiuni integrate care implementeaza actiuni de dezvoltare urbana, incluzand
investitii de regenerare urbana si de dezvoltare a turismului sustenabil si culturii:

• (re)amenajarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea de spatii publice, din centre (istorice),
cartiere: pietonizare, zone pietonale, spatii de joaca, parcuri, scuaruri, gradini publice, alte zone cu
spatii verzi, pergole, alei (inclusiv mobilier urban), monumente de for public, strazi inteligente,
sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT (inclusiv dotare centre de monitorizare
video), iluminat inteligent, infrastructura specifica activitatilor de recreere pe lacuri, rauri, plaje,
faleze si zona perimetrala (inclusiv piste de alergare si ciclism), digitalizare obiectivelor



Turism
Programele Regionale – exemplu: PR Nord-Est
ADR Nord Est

• restaurarea/consolidarea/protec/a/conservarea/dotarea/digitalizarea patrimoniului cultural,
adaptarea pentru gazduirea de evenimente si ac/vita/ cultural- crea/ve,

• construirea/ex/nderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cladirilor cu func/i culturale, centrelor
culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor, parcurilor educa/v-s/in/fice,

• construc/a/reabilitarea/modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare cu servicii
integrate, retelelor de captare si transport a izvoarelor minerale, salinelor cu poten/al terapeu/c,
parcurilor de aventuri, aquaparcurilor,

• sus/nerea intreprinzatorilor din industriile crea/ve (mestesuguri, ar/zanat, arte vizuale, etc.,
inclusiv ac/uni de promovare),

• dezvoltarea infrastructurii de acces pietonala, ciclabila, de transport public in comun nepoluant
catre obiec/ve, interconectate cu retelele existente.



Turism
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ADR Nord Est

Ca parte integranta a operatiunilor mentionate anterior, dupa caz, pot fi vizate si actiuni pentru: 

• cresterea capacitatii administrative a AM si beneficiarilor care contribuie la o mai buna si
eficienta implementare a strategiilor si proiectelor: 

• schimburi de bune practici, experiente, 

• formare in domeniile de interes acoperite si strans legate de obiectivul specific, 

• realizarea de strategii teritoriale, documentatii tehnico-financiare, dezvoltarea comunitatilor
implicate in realizarea si monitorizarea strategiilor, 

• masuri de acompaniere culturala si sociala pentru intarirea implicarii civice, 

• dezvoltarea organizatiilor de management a destinatiei, institutiilor implicate in politici in 
turism la nivel local, regional, etc.

• realizarea planurilor de interpretare si/sau intretinere a obiectivelor de patrimoniu; 

• parcari inteligente justificate de disparitia zonelor de parcare existente urmare a 
reconfigurarii spatiilor deschise, subiect al proiectelor de revitalizare/regenerare urbana



Vă mulțumesc!

Și….. vă invit să continuăm dialogul!

Roxana Mînzatu

Secretar de Stat

cabinet.minzatu@gov.ro

www.roxanaminzatu.ro
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