
Stadiul programelor subsecvente
Acordului de Parteneriat 



Program Transmitere Program Observații COM Stadiul actual 

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare 

iunie august În discuție cu CE

Programul Asistență Tehnică mai iulie Adoptat de CE in august

Programul Sănătate iunie august În discuție cu CE

Programul Educație și Ocupare iunie august În discuție cu CE

Programul Incluziune și Demnitate Socială mai august În discuție cu CE

Programul Transport iunie august În discuție cu CE

Programul Dezvoltare Durabilă iunie august În discuție cu CE

Programul Tranziție Justă iulie septembrie În revizuire

Programul Regional Sud Muntenia mai iulie Retransmis in SFC in septembrie

Programul Regional Centru mai iulie Pregătit pentru retransmitere in SFC

Programul Regional București-Ilfov iunie august În discuție cu CE

Programul Regional Vest mai iulie Retransmis in SFC in septembrie

Programul Regional Nord-Vest mai iulie Retransmis in SFC in septembrie

Programul Regional Sud-Vest Oltenia mai iulie Retransmis in SFC in septembrie

Programul Regional Nord-Est mai iulie  În discuție cu CE

Programul Regional Sud-Est mai iulie În discuție cu CE

Programul Acvacultură Și Pescuit iunie august În discuție cu CE



Alocarea totală a 

programului

2.201 milioane 

euro

Prioritate
Alocare financiară UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Susținerea și promovarea unui ecosistem
de CDI atractiv și competitiv în RO

1.020 341

P2. Digitalizare în administrația publică
centrală și mediu de afaceri

608 203

P3. Transformarea digitală și furnizarea de
servicii îmbunătățite în sectorul cultural

22 7

TOTAL 1.650 551

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027



Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Ținte 2029:
✓292 IMM sprijinite prin grant

✓110 OCD și 185 IMM proiecte comune CDI
✓713 cercetători sprijiniți

✓690 întreprinderi sprijinite prin IF
✓198 locuri de muncă create în entitățile care 

beneficiază ce sprijin

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 30 iunie 2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 22 
august 2022.

În curs de analiză și revizure în vederea 
retransmiterii către COM în prima parte a lunii 
octombrie.

Ținte 2029:
✓171 IMM sprijinite prin grant
✓36 instituții publice sprijinite 

pentru produse și servicii digitale 



Alocarea totală a 

Programului

5.254 milioane 

euro

Prioritate
Alocare financiară UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată 
și tranziția la o economie circulară

2.585 832

P2. Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate

170 30

P3. Promovarea adaptării la schimbările climatice 
și managementul riscurilor

440 78

P4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor 
și rețelelor inteligente de energie și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră

848 269

TOTAL 4.044 1.210

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027



Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Ținte 2029:
✓ 116.955 ha suprafața siturilor Natura 2000

care fac obiectul unor măsuri de protecție și
de refacere

✓ 2.310 ha suprafața ecosistemelor degradate
✓ 4 planuri/studii ale siturilor Natura 2000
✓ 54 sisteme de monitorizare a poluării aerului

instalate
✓ 1183 situri potențial contaminate

investigate
✓ 7,33 km de lucrări noi sau de consolidare

pentru protecția împotriva inundațiilor
✓ 955 ha infrastructuri verzi construite

/optimizate
✓ 259 întreprinderi care beneficiază de sprijin
✓ 155 km conducte ale rețelei de termoficare
✓ 15 sisteme digitale de gestionare pentru

sisteme energetice inteligente
✓ 1437 km conducte ale rețelei de transport și

distribuție a gazelor

Ținte 2029:
✓ 3.759 km conducte noi/optimizate pentru rețeaua

publică de alimentare cu apă
✓ 3.201 km conducte noi/optimizate pentru canalizare
✓ 320.000 tone/an deșeuri colectate separat
✓ 280.000 tone/an deșeuri reciclate din deșeuri

colectate separat
✓ 6 depozite de deșeuri municipale neconforme

închise şi reabilitate

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 8 iunie 2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 08 august 2022.

În curs de analiză și revizure în vederea retransmiterii către 
COM în prima parte a lunii octombrie.



Alocarea totală 

a programului

9.684,7 

milioane euro

Prioritate
Alocare financiară UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Îmbunătățirea conectivității primare rutiere 1,785 2.677,5

P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere 300 450

P3. Creșterea siguranței rutiere 100 150

P4. Creșterea eficienței căilor ferate române 1.345,5 1.345,5

P5. Creșterea atractivității transportului feroviar de călători 250 44,11

P6. Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane 550 97.05

P7. Dezvoltarea transportului naval și multimodal 245 245

P8. Asistență tehnică 75 25

TOTAL 4.650,5 5.034,2

Programul Transport 2021-2027



Programul Transport 2021-2027

Ținte 2029 
✓ 403 km drumuri noi sau reabilitate- TEN-T

✓ 376 km drumuri reconstruite sau modernizate -
TEN-T

✓ 87 km drumuri noi sau reabilitate- non TEN-T
✓ 226 km drumuri reconstruite sau modernizate – non  

TEN-T
✓ 223 infrastructuri  combustibili alternativi (puncte 

realimentare/reîncărcare)

✓ 424 km căi ferate noi sau reabilitate – TEN-T
✓ 46 Km căi ferate reconstruite sau modernizate –

TEN-T
✓ 17 Gări și halte feroviare noi sau modernizate

✓ 46 km  căi ferate în funcțiune echipate cu sistemul 
european de management al traficului feroviar –

TEN-T
✓ Trenuri noi ecologice -capacitate totală 22.000 

călători

Ținte 2029:
✓ 162 km  linii noi de tramvai și metrou

✓ 36 km linii de tramvai și metrou reconstruite sau 
modernizate

✓ Trenuri noi de metrou și pentru transport metropolitan 
pe cale ferată, ecologic–capacitate totală  13.900 

călători
✓ 5 Orașe și localități cu sisteme de transport urban 

digitalizate noi sau modernizate

✓ 70  km căi navigabile interioare 
noi, reabilitate sau 

modernizate – TEN-T
✓ 8 Conexiuni intermodale noi 

sau modernizate

✓ 200 persoane participante 
la  sesiuni de creșterea 

capacității administrative 

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 3 iunie 2022. 
Observațiile COM au fost primite la data de 03 august 
2022.
În curs de analiză și revizuire în vederea retransmiterii 
către COM.



Alocarea totală a

programului

4.151,4

milioane euro

Prioritate
Alocare financiară UE 

(milioane € FSE+)
Alocare financiară UE 

(milioane € FEDR)
Contribuție
națională

P1. Dezvoltarea Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității (DLRC
urban)

160 50 23 

P2. Dezvoltarea Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității (DLRC
rural)

150 0 10,7

P3. Protejarea dreptului la demnitate
socială

128,5
100 66

P4. Sprijinirea comunităților rurale fără
acces sau cu acces redus la servicii
sociale

661,5 16,15 138

P5. Reducerea disparităților dintre copiii
la risc de sărăcie și/sau excluziune socială
si ceilalți copii

368,75 51,40 140,31 

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027



Alocarea totală 

a programului

4.151,4

milioane euro

Prioritate
Alocare financiară UE 

(milioane € FSE+)
Alocare financiară  UE

(milioane € FEDR)
Contribuție 
națională

P6. Servicii de suport pentru
persoane vârstnice

150 40
50,98  

P7. Sprijin pentru persoanele cu
dizabilități

302,15
90,80 129,36 

P8. Servicii sociale si de suport
acordate altor grupuri vulnerabile

142 22,25 46,25

P9. Ajutorarea persoanelor
defavorizate

887,54 0 98,6

P10. Asistență tehnică 45 0 67

TOTAL 2.995,44 370,6 785,4

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027



Elemente de noutate:
• program multifond; 
• priorități dedicate fiecărui grup vulnerabil 
• intervenții integrate; 
• proiecte strategice

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 31 mai 2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 18 
august 2022.

În curs de analiză și revizure în vederea 
retransmiterii către COM în prima parte a lunii 
octombrie.

Ținte 2029 
✓ 600+ parteneri în proiectele CLLD sprijiniți;
✓ 200 așezări informale reglementate;
✓ 3.000 utilizatori anuali de locuințe sociale;
✓ 14.000+ persoane care au ieșit din situația de

excluziune locativă;
✓ 80.000+ copii a căror situație de vulnerabilitate

s-a îmbunătățit;
✓ 90.000+ utilizatori anuali ai unităților de

asistență socială noi sau modernizate;
✓ 12.000+ persoane cu dizabilități a căror situație

s-a ameliorat;
✓ 13.000 dependenți de alcool și/sau droguri a

căror situație s-a ameliorat;
✓ 3.000+ persoane fără adăpost a căror situație s-

a ameliorat;
✓ 9.000+ victime ale violenței domestice a căror

situație s-a ameliorat la încetarea calității de
participant;

✓ 6.000+ victime ale traficului de persoane a
căror situație s-a ameliorat la încetarea calității
de participant.



Alocarea totală a 

Programului

4.342,11 milioane 

euro

Prioritate
Alocare financiară UE

(milioane € FSE+)
Contribuție 
națională

P1. Instituțiile pieței muncii 301,5 68,3

P2. Tineri 880 213,5

P3. Ocupare pentru toți 317,5 78,6

P4. Antreprenoriat și economie socială 330 65,7

P5. Educație timpurie 170 30

P6. Acces la educatie, prevenire PTS 400 97

P7. Calitatea în educație 300 70,6

P8. IPT 300 60,9

P9. Învățarea pe parcursul întregii vieți 440,2 105,6

P10. Asistență tehnică 45 67,5

TOTAL 3.484,2 857,9

Programul Educație și Ocupare 2021-2027



Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Ce aduce nou programul

• Intervenție strategică în vederea modernizării SPO

• Abordarea personalizată a tinerilor/ diversificare măsuri

• Intervenții pentru creșterea capacității partenerilor și 
întărirea dialogului social

• Măsuri de sprijin pentru copii defavorizați pentru 
participarea la educație, la toate nivelurile de învățământ

• Oportunități sporite pentru formarea adulților, în acord 
cu cerințele pieței muncii

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 9 iunie 2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 17 august 2022.

În curs de analiză și revizure în vederea retransmiterii către 
COM în prima parte a lunii octombrie.

Ținte 2029:
✓ 23.700 persoane inactive sprijinite pentru integrarea 

pe piața muncii
✓ 300+ parteneri sociali și organizații ale societății 

civile sprijinite pentru creșterea capacității
✓ 5.900+ locuri de muncă nou create
✓ 125.000+ tineri ce obțin o calificare

✓ 51.000+ persoane care au un loc de muncă
✓ 6.000+ persoane angajate în întreprinderi sociale de 

inserție
✓ 14.000+ cadre didactice din educația timpurie ce au 

finalizat programe de instruire
✓ 70.000+ copii sprijiniți în vederea prevenirii și 

reducerii abandonului școlar
✓ 29.000+ elevi beneficiari ai unor programe de 

educație
✓ 240.000+ elevi sprijiniți în învățământul profesional și 

tehnic
✓ 285.000+ persoane beneficiare ale unor programe 

de învățare pe tot parcursul vieții 



Alocarea totală a 

programului

3.880,5 milioane

euro

Prioritate
Alocare financiară  UE

(milioane € FSE+)
Alocare financiară UE 

(milioane € FEDR)
Contributie 
natională

P1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală 
primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim 
ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor 
preventive

387,46 257,63 159,8

P2. Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli 
cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate

97,16 116,86 53,6

P3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în 
domenii critice, de importanță strategică cu impact 
transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de 
sănătate

133,24 124,50 114,7

P4. Investiții pentru construirea spitalelor regionale 0 500,00 750,00

P5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 0 196,14 190,18

P6. Digitalizarea sistemului medical 0 143,42 85,12

P7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant 32,15 285,66 252,87

TOTAL 650,0 1.624,2 1.606,30

Programul Sănătate 2021-2027



Ținte 2029
FEDR
✓ 3 Spitalele regionale de urgență construite
✓ 10 spitale publice mici, municipale și orășenești
✓ 300 cabinete medici de familie
✓ 130 Cabinete de asistență medicală școlară/sănătate orală
✓ 98 ambulatorii/ 33 dispensare tuberculoza
✓ 24 Centre de sănătate mintală
✓ 12 unități sanitare de reabilitare/ recuperare
✓ 24 unitati pentru servicii de paliație
✓ 29 laboratoare (nivel național, regional, în cadrul spitalelor)
✓ 21 Unități sanitare publice pt. pacienți critic (ex. cu patologie

vasculară cerebrală acută, politraumă, mari arsi etc)
✓ 10 Unități sanitare pt. pacienți cardiac critic
✓ 16 Unități sanitare publice pt. boli rare
✓ 1 centru de excelență în protonoterapie
✓ 8 institute oncologice/ unități sanitare publice de interes

naționl/regional/județean pentru tratare cancer /44 laboratoare
de genetică și anatomie patologică pentru diagnostic cancer

✓ 1 Institut de oncologie nou construit
✓ 1 unitate care coordonează activitatea de transplant
✓ 2 bănci de multițesut
✓Observatorul Național de Date

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 30 iunie 2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 16 
august 2022.

În curs de analiză și revizure în vederea 
retransmiterii către COM în prima parte a lunii 
octombrie.

Programul Sănătate 2021-2027

Ținte 2029
FSE+
✓ 800.000 persoane care beneficiază de screening
✓ 24 administrații sau servicii publice sprijinite prentru

creșterea capacității de recuperare a copiilor/ tinerilor
cu probleme de sănătate mintală

✓ 135 administrații sau servicii publice sprijinite pentru
creșterea capacității de furnizare de servicii preventive
de medicină școlară si/sau de sănătate orală

✓ 200 administrații sau servicii publice sprijinite pentru
creșterea capacității de furnizare servicii preventive



Alocarea totală a 

programului

2,5 miliarde 

euro

Prioritate
Alocare financiară  UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Atenuarea impactului socio-economic al
tranziției la neutralitatea climatică în județul
Gorj

443,8 78,3

P2. Atenuarea impactului socio-economic al
tranziției la neutralitatea climatică în județul
Hunedoara

434 76,5

P3. Atenuarea impactului socio-economic al
tranziției la neutralitatea climatică în județul
Dolj

337,4 59,5

P4. Atenuarea impactului socio-economic al
tranziției la neutralitatea climatică în județul
Galați

316,6 55,8

Programul Tranziție Justă 2021-2027



Alocarea totală 

a programului

2,5 miliarde 

euro

Prioritate
Alocare financiară 

(milioane €)
Contribuție 
națională

P5. Atenuarea impactului socio-economic
al tranziției la neutralitatea climatică în
județul Prahova

286,7 50,6

P6. Atenuarea impactului socio-economic
al tranziției la neutralitatea climatică în
județul Mureș

235,4 41,5

P7. Asistență tehnică 85,5 28,5

TOTAL 2.139 391

Programul Tranziție Justă 2021-2027



Programul Tranziție Justă 2021-2027

Programul Operațional Tranziție Justă
vizează 6 județe ale României: Mureș,
Galați, Prahova, Dolj, Gorj și
Hunedoara

Cele 6 județe sunt identificate în 
Anexa D a Raportului de țară aferent 
anului 2020 pentru a fi sprijinite din 
Fondul pentru o Tranziție Justă în 
perioada 2021 - 2027

Stadiul programului

Trimis formal către COM la data de 15 iulie 
2022. 

Observațiile COM au fost primite la data de 15 
septembrie 2022.

În curs de analiză și revizuire în vederea 
retransmiterii către COM.



Program
Alocare financiară  UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

Total 

POR București-Ilfov 586,58 879,87 1.466,46

POR Sud-Est 1.238,7 250,01 1.488,77

POR Sud-Vest Oltenia 997,84 211,14 1.208,98

POR Sud-Muntenia 1.312,11 264,67 1.576,79

POR  Centru 1.152,06 232,39 1.384,45

POR Nord-Est 1.457,08 302,33 1.759,42

POR Nord-Vest 1.194,57 242,67 1.437,25

POR Vest 981,17 197,92 1.179,09

Programele Regionale 2021-2027

Alocarea totală a

Programelor 

Regionale

11,5 miliarde euro



Programele Regionale 2021-2027

Ținte 2029:
✓ 1000+ IMMuri sprijinite în R&D
✓ 160+ instituții publice sprijinite pentru

digitalizare
✓ 2500+ IMMuri sprijinite pentru

digitalizare

.

Ținte 2029 
✓ 600+ km infrastructură ciclism
✓ 1.500 km drumuri modernizate/reabilitate
✓ 18.500 copii ce beneficiază de

infrastructură de îngrijire
nouă/modernizată

✓ 116.000+ copii ce beneficiază de
infrastructură educațională
nouă/modernizată

Ținte 2029:
✓ 57.000+ clădiri rezidențiale

eficientizate energetic
✓ 1.300+ mii mp reabilitați (clădiri

publice)
✓ Reducerea consumului energetic și a

emisiilor de CO2 la 40% din valoarea
curentă

✓ 490+ stații de încărcare electrice

Stadiul programelor
Trimise formal către COM la sfârșitul lunii mai 2022, 
cu excepția POR București-Ilfov (23 iunie 2022). 

Observațiile COM au fost primite în a doua jumătate a 
lunii iulie 2022, cu excepția POR București-Ilfov (17 
august 2022).

Finalizate și retransmise către COM: POR Vest, POR 
Sud-Muntenia, POR NV și POR SV Oltenia

Finalizate și în curs de retransmitere: POR SE și POR 
Centru

În curs de finalizare: POR NE și POR BI



Alocarea totală a 

programului

959 milioane

euro

Prioritate
Alocare financiară  UE

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Asigurarea funcționării sistemului de 
coordonare şi control al fondurilor FEDR, 
FC, FSE+, FTJ şi gestionarea PO

254 319

P2. Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare şi asigurarea 
transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, 
FTJ

203 182.8

TOTAL 457 501.9

Programul Asistență Tehnică 2021-2027



Programul Asistență Tehnică 2021-2027

Programele care vor primi sprijin în 
cadrul Programului Asistență 
Tehnică sunt: PODD, POCIDIF, POS, 
inclusiv POAT

Stadiul programului

Programul Asistență Tehnică este primul 
program aprobat de către Comisia 
Europeană, la data de 22 august 2022

45% din fondurile pentru AT 
sunt alocate POAT, restul 
urmând a fi cheltuite prin 
prioritățile de AT stabilite la 
nivelul celorlalte programe 
(naționale și regionale)



Alocarea totală a 

programului

232 milioane 

euro

Prioritate
Alocare financiară UE 

(milioane €)
Contribuție 
națională

P1. Promovarea pescuitului durabil și a refacerii și
conservării resurselor biologice acvatice

39,07 16,74

P2. Promovarea activităților sustenabile de
acvacultură, precum și prelucrarea și comercializarea
produselor provenite din pescuit și din acvacultură,
contribuind astfel la securitatea alimentară în
Uniune

71,97 30,84

P3. Facilitarea dezvoltării unei economii albastre 
durabile în zonele costiere, insulare și continentale și 
favorizarea dezvoltării comunităților care practică 
pescuitul și acvacultura

37,75 16,18

P5. Asistență tehnică 13,66 5,85

Total 162,45 69,63

Programul Acvacultură și Pescuit 2021-2027



Elemente de noutate:
• Flexibilitate în alegerea indicatorilor de 

rezultat definiți în regulamentul 
FEAMPA; 

• Modernizarea Portului de la Midia –
operațiune de importanță strategică;

• Domenii noi de finanțare – arii marine 
protejate;

• Corelare cu politicile Uniunii derivate din 
Pactul Verde European

Stadiul programului
Trimis formal către COM la data de 24 iunie 
2022. 

Observațiile formale ale COM au fost primite 
la data de 19 august 2022.

În curs de analiză și revizuire în vederea 
retransmiterii către COM în prima parte a 
lunii octombrie.

Programul Acvacultură și Pescuit 2021-2027


