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Anexa 3: Contract de subvenție  

 

CONTRACT DE  SUBVENȚIE 

NR. ………./…………….. 

1. Termeni, definiţii, prescurtări: 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

 

(1) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 

Management pentru POCU (AM POCU)/ Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR 

POCU); 

(2) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care  desfășoară o 

activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere 

socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume: 

a) societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

b) cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) asociaţie sau  fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

d) casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind 

regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 

republicată;  

e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 

540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e); 

g) orice alte categorii de persoane juridice; 

(3) întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 

relațiile următoare: 

a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 

alte întreprinderi; 

b. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

c. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 

temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 

contractul de societate sau din statutul acesteia; 

d. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
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singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se 

face referire la literele a) - d) sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

(4) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza 

unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a 

Comisiei Europene; 

(5) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la  Tratat, cu excepția produselor 

obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/20131; 

(6) prelucrarea produselor agricole – înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs 

agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 

desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală 

sau vegetală pentru prima vânzare; 

(7) comercializarea produselor agricole – înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în 

vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, 

cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 

oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 

de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în 

care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

(8) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere socială care beneficiază, in cadrul  unui proiect 

finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 al 

POCU, de ajutor de minimis; 

(9) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, 

pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei pentru 

entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 

corelative ale părților  în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 

(10) administrator2 al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să 

deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de 

ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, administratorii schemei de 

minimis sunt administratorii de schemă pentru entități ale economiei sociale sau entități juridice 

din componența administratorilor de schemă pentru entități ale economiei sociale responsabile cu 

derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis.  

(12) administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale  – persoanele juridice care 

implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul Operațional Capital 

Uman, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16. 

„Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-

sustenabilă”, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de 

 
1 Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 104/2000 al Consiliului 
2 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare 
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întreprinderi sociale, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale”. Administratori ai schemei pentru entități ale economiei 

sociale  pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru 

înființare de structuri de economie socială”, următoarele categorii: 

a. entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei 

sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități 

publice centrale sau locale; 

b. alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, 

furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale 

organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și 

industrie, ONG-uri; 

(13) întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în 

domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile 

prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

(14)  întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ 

condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea  nr. 219/2015 privind economia socială; 

(15) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de 
minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor 
de minimis. 
(16) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit 
şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în 
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul 
contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU. 

 

 

2. Părţile contractului: 

 1. …………………………………………………………………………………., cu sediul 
…………………………………………, cod fiscal…………………….., telefon …………………………., fax……………., 
Adresa e-mail…………………., Cont Bancar  ……………………….,  deschis la …………………….,  prin 
reprezentant legal…………………, functia…………., în calitate de Administrator al schemei de 
minimis, pe de o parte, 

si  

2. ………………………………………………………………………………,  cu sediul in …………………….., cod 
fiscal………..,telefon  ……………..,  fax……………., e-mail……………… Cont Bancar ………………., deschis la 
……………….., reprezentata prin ………………………………, functia……………,  in calitate de Beneficiar de 
ajutor de minimis, pe de alta parte,  
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prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, 
încheie prezentul Contract de subvenţie. 

 

3. Legislaţie aplicabilă: 

 La încheierea şi pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în special, dar 
nu limitat la acestea, prevederile: 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aprobată 
prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018;   

- Contractului de finanţare cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU 
responsabil şi …………………………….., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile, Axa 
prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16:  
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 
auto-sustenabilă; 

- Ghidului solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”; 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

 

4. Durata contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract de subvenţie este valabil de la data semnării acestuia, ………….., pâna la 

terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului in conformitate cu scopul si obiectivele 

acestuia. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

 

5.1. Obiectul contractului – acordarea de subvenție (micro-grant), sub formă de ajutor de minimis,  

către întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție ……………….. al cărei plan de 

afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului ID…………, pentru un buget de maximum …………. RON. 

 

5.2. Scopul acordării subvenției 

(1) În cadrul prezentului Contract, subvenția se acordă pentru înființarea și dezvoltarea 

întreprinderii sociale. 
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5.3. Cuantumul total al subvenției 

(1) Subvenția totală acordată în baza prezentului Contract de subvenție este de .............. lei  

 

6. Drepturile si obligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile Beneficiarului ajutorului de minimis: 

a) acordarea subvenției în cuantumul prevăzut la art.5.3, cu respectarea specificațiilor menționate 

la art.5.1 din prezentul Contract de subvenție, prin primirea eșalonată de fonduri pe bază de 

documente justificative transmise Beneficiarului finanțării nerambursabile, până la acoperirea 

integrală a cuantumului prevăzut la art.5.3 din prezentul Contract de subvenție, în vederea 

acoperirii cheltuielilor angajate/efectuate pentru implementarea planului de afaceri. 

b) accesarea mecanismelor de finanțare, în condițiile legislației în vigoare, pentru primirea 

fondurilor menționate la pct. a) de mai sus.      

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost 

acordată, conform proiectului ID………… și prezentului contract de subvenție. În acest sens, 

pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a 

implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile 

prevăzute în schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale. 

b) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de 

minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare 

pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul 

schemei. 

c) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoare a ajutorului de 

minimis primit în situatia nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv 

dobânda aferentă. 

d) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: 

(1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

(2) Nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin 

planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitatului Condiții Specifice 

POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. Beneficiarii ajutorului de minimis 

au obligația menținerii locurilor de muncă nou create în numărul și pe durata menționate 

în  Ghidul Solicitatului Condiții Specifice POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale; 
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(3) Suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatului de întreprindere socială sau a mărcii 

sociale (în cazul întreprinderilor sociale de inserție) în perioada de implementare a 

planului de afaceri sau în perioada de sustenabilitate stabilită conform Ghidului 

Solicitantului Condiții Specifice  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. 

e) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli 

care nu respectă prevederile art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

f) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor beneficiarului de finanțare 

nerambursabilă si  prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei 

tranșe din subvenție. 

g) informarea în scris a beneficiarului de finanțare nerambursabilă, cu privire la orice modificări 

referitoare la bugetul ajutorului de minimis aprobat si la activitatea desfășurată care poate 

afecta implementarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID .............  în termen 

de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării. 

h) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 

beneficiarului de finanțare nerambursabilă si a persoanelor împuternicite de furnizorul ajutorului 

de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței să efectueze controlul privind 

modul de utilizare a subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor 

solicitate  

i) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă a raportului anual privind activitatea 

desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5A la normele de aplicare a L219/2015) și/sau a 

extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de 

întreprinderea socială (anexa 5B la normele de aplicare a L219/2015) 

j) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de beneficiarul de 

finanțare nerambursabilă, furnizorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU), 

administratorul ajutorului de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de 

aceștia. 

k) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza 

prezentului Contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei 

tranșe de subvenții. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a 

demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de 

minimis. 

l) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă, conform solicitării acestuia, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent Contractului de 

finanțare cu ID ............., a raportului privind activitatea desfășurată și documentele suport 

m) raportarea către beneficiarul finanțării nerambursabile, a tuturor datelor și a informațiile 

necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către 

furnizorul schemei.    
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n) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidențierea  

ajutorului de minimis, potrivit legislației in vigoare privind ajutorul de minimis. 

o) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de minimum 3 

ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., obligația 

arhivarii si păstrării documentelor conform legislației in vigoare. 

p) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de 

acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. 

q) respectarea prevederilor minime de informare și publicitate în conformitate cu documentul 

Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

7.  Obligațiile si drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimis 

a) Obligațiile Administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:  

1. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza permanent 

ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în 

cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația 

națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv; 

2. Administratorului schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza respectarea 

regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis; 

3. Obligația de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, 

fonduri către Beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a costurilor in 

funcție de activitățile desfășurate pentru atingerea scopului pentru care a fost acordată, 

pana la acoperirea cuantumului subvenției, conform bugetului proiectului ID …………….., 

aprobat;  

4. Obligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de  utilizare a 

subvenției acordate si de desfășurare a activității. 

5. Obligația de a informa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare 

aferentă implementării proiectului ID ……….. care are consecințe directe asupra activității 

Beneficiarul ajutorului de minimis – contract de finanțare, cerere de finanțare, buget. 

6. Obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de 

cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei 

de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru 

a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului 

de minimis. 

 
b) Drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:  

1. Dreptul de a solicita rapoarte, documente, informații cu privire la modul de modul de 

utilizare a subvenției si activitatea desfășurata.  

2. Dreptul de a avea acces la sediul Beneficiarul ajutorului de minimis, de a efectua 

controlul privind modul de utilizare a subvenției si modul de desfășurare a achizițiilor, si 
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de a i se pune la dispoziție de către Beneficiarul ajutorului de minimis toate 

documentele solicitate.  

3. Dreptul de a solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu 

titlu de subvenție şi rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la 

data de ………………………….. 

4. Dreptul de solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea întregii subvenții 

acordate in cazul in care Beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile 

prevăzute la art. 6, lit. B din prezentul contract. 

 

 

8. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică 
(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între 

întreprinderile care beneficiază de subvenție exista cel puțin una dintre relațiile menţionate la 
pct. 1 alin. (5) din prezentul contract  de subventie, respectivele structuri vor fi tratate ca o 
singură „întreprindere unică”. 

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va 
depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care 
efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul 
este finanţat din surse naționale sau comunitare. 

(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis 
acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, 
se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor 
care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân 
legal acordate.  

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de 
acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate 
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de 
minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi 
la data la care separarea produce efecte. 

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea 
taxelor sau a altor obligații fiscale. 

 

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume 
aferente ajutorului de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 
întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului 
de subvenție. 

(2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor 
de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în 
acel an fiscal. 

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o 
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perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro 
în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra 
cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar 
pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăseste acest plafon. 

(4) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe 
baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de 
minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi 
(ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, 
fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu 
prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), 
echivalent în lei. 

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de 
stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii Europene  acordate pentru 
aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat 
care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind 
exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

10. Măsuri de informare şi publicitate 

 (1)  Administratorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de 
minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de 
minimis al acestuia. 
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, - Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro. 

 
 

11.  Modificarea, completarea şi încetarea acordului 
(1) Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea 
unui act adiţional. 
(2) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima 
parte. 
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 15.1, Administratorul schemei de ajutor de minimispoate 
solicita încheierea unui act adiţional pentru a reflecta modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului acord, situaţii în 
care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ 
corespunzător. 
(4) Orice modificări în structura Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în 
privinţa statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din 
prezentul acord trebuie aduse imediat la cunoştinţa Administratorului schemei, dar nu mai 
târziu de 24 de ore de la producerea acestora. 
 
 

12. Forța majoră:  

http://www.fonduri-ue.ro/
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(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod 

complet, producerea forței majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în 

vederea încetării acesteia.  

(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  

(3) În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  

(4) În situația în care Beneficiarul finanțării nerambursabile se află în imposibilitate de plată 

datorită unor cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit (de ex. întârzieri la plata cauzate 

de AMPOCU) și în această perioadă Beneficiarul ajutorului de minimis si-a îndeplinit 

obligațiile, subvenția se poate acorda și retroactiv. 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, 

Beneficiarul finanțării nerambursabile/Administratorul schemei de minimis va notifica 

imediat Beneficiarul ajutorului de minimis despre această situație. 

 

13. Încetarea contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract încetează :  

a) prin acordul de voință al părților; 

b) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost 

prelungit prin act adițional.  

 

14 . Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

neregulilor, a conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale 

(în special O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora). 

(2) Părţile vor urmări să execute prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi 

imparţial şi vor evita interferarea cu orice interese economice, afinităţi politice sau naţionale, 

legăturilor de familie sau emoţionale, ori al altor legături sau interese neoneste. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de 

interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă 

a oricărei situaţii de natură a da naştere unui astfel de conflict. 

(4) Neregula reprezintă orice abatere în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii în raport 

cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi faţă de prevederile contractelor ori 

ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază, printr-o 

cheltuială necuvenită, bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. 

 

15.  Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 
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(1) 

Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale amiabilă. 

(3) În caz de emitere a corecţiilor financiare de către organismul guvernamental competent, 

precum şi în alte circumstanţe justificate, întreprinderea beneficiară poate executa restituirea 

din proprie iniţiativă a sumelor către administratorul schemei. 

(4) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei 

judecătoreşti competente material de la sediul administratorului schemei ajutorului de minimis. 

 

16. Confidenţialitatea 

(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește     
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii 
obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

 

(2)Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat 

acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor 

care, conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre 

sau evidenţe publice. 

(3) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea 

prezentului contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, 

gestionarea, controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

(4) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului 

cauzat. 

(5) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în 

vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(6) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale 

dacă s-a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor 

dispoziţii legale de dezvăluire a informaţiilor. 

 

17. Clauze finale  

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 

și în momentul primirii.  

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  

(3) Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., in doua exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte semnatara.  
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CAPITOLUL 1. Abrevieri si glosar de termeni 

Glosarul de termeni este postat pe site-ul MFE – www.fonduri-ue.ro  

Lista de abrevieri  

ADI Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 

AM/AM POCU Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

AP Axa Prioritara 

CE Comisia Europeană 

CLLD Community Led Local Development 

DG PCU Direcția Generala Programe Capital Uman 

DLRC Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

FEADR Fondul European de Dezvoltare Agricola Rurala 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala 

FESI 2014-2020 Fonduri Europene Structurale si de Investiții 2014-2020 

FSE Fondul Social European 

GAL Grup de Acțiune Locala 

ILMT Inițiativa Locuri de Munca pentru Tineri 

ITI Investiții Teritoriale Integrate 

MENCS Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice 

NEETs Not in Education, Employment and Training 

OI Organism Intermediar 

OS Obiectiv Specific 

PAPI Punct de Acces Public la Informație 

PNDR Planul National de Dezvoltare Regionala 

PO Program Operațional 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

POR 2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 
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SDL Strategii de Dezvoltare Locala 

SE 2020 Strategia Europa 2020 

SIDU Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana 

SIID Strategia Durabila Integrata pentru Delta Dunării 2030 

SNC Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

SNCDI Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 

SPO Serviciul Public de Ocupare 

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

 

CAPITOLUL 2. Informații generale privind programul operațional 

Acest document cuprinde informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu 
solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
2014-2020. 

În completarea elementelor reglementate de prezentul document, regulile specifice aplicabile unei 
cereri de propuneri de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pot fi 
regăsite în ghidul condiții specifice aferent respectivei cereri. 

2.1. Axe prioritare, obiective tematice, priorități de investiții, obiective specifice 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde 
de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE), stabilește prioritățile de intervenție ale României 
în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației. Obiectivul major urmărit îl 
reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare 
profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a 
excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.  

POCU sprijină operațiuni înscrise în 7 Axe Prioritare și 58 obiective specifice, conform tabelului de mai 
jos. 

 

Axa prioritară 
Obiectiv 
Specific 

Definire obiectiv specific 

AP1 „Inițiativa 
Locuri de Muncă 
pentru Tineri” 

1.1  Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați 
la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est 
şi Sud Muntenia) 

1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 
șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) 

AP2 
„Îmbunătăţirea 
situaţiei tinerilor 

2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați 
la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, 
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 
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Axa prioritară 
Obiectiv 
Specific 

Definire obiectiv specific 

din categoria 
NEETs” 

2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 
șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia) 

2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare 

AP3 „Locuri de 
muncă pentru 
toți” 

3.1 

 

 

3.4. 

Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de 
lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, 
persoanelor cu nivel redus de educație 

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și 
persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 
(55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație 

3.2 

 

3.5. 

Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma  

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români 
aparținând minorităţii roma 

3.3 

3.6 

Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de 
subzistență și semi-subzistență 

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din 
mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență 

3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 

3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, 
practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru 
îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare 
inteligentă conform SNCDI 

3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să 
fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement 

3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor 
noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile 
pieței muncii/ corelarea  cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea 
serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea  bazei de date privind tinerii NEETs 

3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a 
serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă 
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Axa prioritară 
Obiectiv 
Specific 

Definire obiectiv specific 

3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale 
angajaților 

AP4 „Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei” 

4.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație 
aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând 
minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul 
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de 
măsuri integrate 

4.2 Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate 

4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate 
prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune) 

4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale 

4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de 
instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistem 

4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială 
la nivelul comunității 

4.7 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile 
electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale 

4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii 

4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență 
medicală la nivelul comunității 

4.11 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în 
furnizarea serviciilor medicale 

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității 

4.13 Număr crescut al tinerilor instituționalizați care dobândesc abilitățile necesare 
pentru a putea avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale 

4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității 

4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în 
instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul 
comunității, inclusiv servicii pe termen lung 
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Axa prioritară 
Obiectiv 
Specific 

Definire obiectiv specific 

4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-
o manieră auto-sustenabilă 

AP5 „Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabilitatea 
comunității” 

5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent 
pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

5.2 Reducerea numărului de comunități marginalizate  aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 

AP6 „Educație și 
competențe” 

6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați 
la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în 
programe de formare profesională inițială 

6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a 
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural 

6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 
asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, 
cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ 
comunitățile dezavantajate socio-economic 

6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au 
finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, 
inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională 

6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de 
competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare 

6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-
universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate 
pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

6.7 Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitar 
organizat în cadrul instituțiilor de  învăţământ superior acreditate în special 
pentru cei care provin din grupuri vulnerabile 

6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-
universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate 
pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii 

6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ 
superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi 
resursele de învăţare moderne şi flexibile 

6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-
universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
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Axa prioritară 
Obiectiv 
Specific 

Definire obiectiv specific 

acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile 
identificate prin SNC şi SNCDI 

6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special 
pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe 
mediul rural și cei aparținând minorității roma 

6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent 
pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 
ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 
rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care  își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 
învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI 

6.14 Facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenții de învățământ 
secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 - 5) prin 
sprijinirea activităților de învățare la un potențial loc de muncă și prin dezvoltarea 
parteneriatelor între unitățile de învățământ și companii, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI 

6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a 
evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din  întreprinderi cu 
atribuții in învățarea la locul de muncă 

6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 
profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a 
nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea 
furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri 

AP7 „Asistență 
tehnică” 

7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod 
eficient şi eficace programul operațional. 

7.2 Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi 
eficace proiecte de tip FSE 

7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU 
privind  activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de 
bune practici și inițiative în domeniul FSE 

 

2.2. Alocarea financiară 

Informația este prezentată pe axe prioritare în tabelul de mai jos: 
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AP Fond Categ. Reg.  
Contribuția UE  

(EUR) 

Contribuția RO 
(EUR) 

Total finanțare 
(EUR) 

      (a) (b) (c)  =  (a)  + (b) 

AP1 

 

ILMT 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
105.994.315   105.994.315 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
105.994.315 18.704.880 124.699.195 

AP2 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
347.286.398 61.285.835 408.572.233 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
14.961.589 3.740.398 18.701.987 

AP 3 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
1.080.315.924 190.643.987 1.270.959.911 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
19.882.897 4.970.725 24.853.622 

AP 4 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
889.970.370 157.053.595 1.047.023.965 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
50.535.114 12.633.779 63.168.893 

AP 5 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
196.072.500 10.319.606 206.392.106 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
5.027.500 558.612 5.586.112 

AP 6 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
1.184.587.170 209.044.795 1.393.631.965 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
68.003.263 17.000.816 85.004.079 

AP 7 

 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
243.334.643 42.941.408 286.276.051 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
14.872.746 3.718.187 18.590.933 

Total 

  

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
4.047.561.320 689.994.106 4.737.555.426 

FSE 
Regiune 

dezvoltată 
173.283.109 42.622.517 215.905.626 

FSE 
Regiune mai 

puțin dezvoltată 
4.220.844.429 732.616.623 4.953.461.052 
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Total 
General 

+ Regiune 
dezvoltată 

ILMT ILMT 105.994.315  105.994.315 

 

Investițiile din POCU vor finanța operațiuni în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Dintre acestea, 7 se 
încadrează în categoria de regiuni mai puțin dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 
75 % din PIB-ul mediu al UE-27), respectiv Nord–Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, 
Nord-Vest și Centru. 

Regiunea București-Ilfov se încadrează în categoria regiuni dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor 
este mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27). 

La nivelul POCU sunt stabilite alocări financiare diferențiate în funcție de categoriile de regiuni, respectiv 
între regiuni dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate.  

În cadrul fiecărei cereri de propuneri de proiecte alocările financiare în funcție de cele două categorii de 
regiuni vor fi clar indicate. 

Rate de cofinanțare aplicabile 

Ratele de cofinanțare se vor comunica solicitanților pentru fiecare apel prin ghidul solicitantului - 
condiții specifice. În ceea ce privește contribuția eligibila minimă a beneficiarului, aceasta este 
prezentată în cadrul capitolului 4, subcapitolul 4.3.1. 

 

2.3. Indicatori 

Indicatorii aferenți Programului Operațional Capital Uman pot fi regăsiți în documentul programatic 
POCU (Anexa IX) disponibil pe www.fonduri-ue.ro1 .  

Ghidurile Solicitantului – condiții specifice vor detalia indicatorii aferenți fiecărei cereri de propuneri de 
proiecte. 

 

 

2.4. Documente strategice relevante 

Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

1 
Iniţiativa 
locuri de 
muncă 
pentru 
tineri 

 

8 
Promovare
a unor 
locuri de 
muncă 
durabile și 
de calitate 
și 
sprijinirea 
mobilității 
lucrătorilor 

8ii Integrarea 
durabilă pe piaţa 
forţei de muncă a 
tinerilor, în special a 
celor care nu au un 
loc de muncă, care 
nu urmează  studii 
sau cursuri de 
formare, inclusiv a 
tinerilor care se 
confruntă  cu riscul 
excluziunii 
sociale  şi a tinerilor 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 
2014-2015 

                                                        
1 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

din comunităţile 
marginalizate, 
inclusiv prin 
implementarea 
garanţiei pentru 
tineri 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-03-31_YGIP_Ro_final.pdf 

� Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineret 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

www.edu.ro 

2 

Îmbunăt
ăţirea 
situaţiei 
tinerilor 
din 
categoria 
NEETs 

8 
Promovare
a unor 
locuri de 
muncă 
durabile și 
de calitate 
și 
sprijinirea 
mobilității 
lucrătorilor 

8ii Integrarea 
durabilă pe piaţa 
forţei de muncă a 
tinerilor, în special a 
celor care nu au un 
loc de muncă, care 
nu urmează  studii 
sau cursuri de 
formare, inclusiv a 
tinerilor care se 
confruntă  cu riscul 
excluziunii 
sociale  şi a tinerilor 
din comunităţile 
marginalizate, 
inclusiv prin 
implementarea 
garanţiei pentru 
tineri 

3 Locuri 
de 
muncă 
pentru 
toţi 

8 
Promovare
a unor 
locuri de 
muncă 
durabile și 
de calitate 
și 
sprijinirea 
mobilității 
lucrătorilor 

8i Acces la locuri de 
muncă  pentru 
persoanele aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă  şi pentru 
persoanele inactive, 
inclusiv pentru 
şomerii de lungă 
durată şi pentru 
persoanele cu şanse 
mici de angajare, 
inclusiv prin 
iniţiative locale de 
angajare  şi sprijin 
pentru mobilitatea 
forţei de muncă 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf 

8iii Activităţi 
independente, 
antreprenoriat şi 
înfiinţare de 
întreprinderi, 
inclusiv a unor 
microîntreprinderi ş
i a unor 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

întreprinderi mici şi 
mijlocii inovatoare 

14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

8v Adaptarea la 
schimbare a 
lucrătorilor, a 
întreprinderilor şi a 
antreprenorilor 

 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

� Strategia Națională pentru Cercetare  Dezvoltare 
Inovare 2014-2020 

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-
2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf  

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

8vii Modernizarea 
instituţiilor pieţei 
forţelor de muncă, 
precum serviciile 
publice  şi private de 
ocupare a forţei de 
muncă  şi 
îmbunătăţind 
satisfacerea 
nevoilor pieţei 
forţelor de muncă, 
prin măsuri de 
stimulare a 
mobilităţii 
transnaţionale a 
lucrătorilor şi prin 
programe de 
mobilitate şi printr‐
o mai 
bună cooperare 
între instituţii şi 
părţile interesate 
relevante 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

10 
Investițiile 
în 
educație, 

10iii Creşterea 
accesului egal la 
învăţarea pe tot 
parcursul vieţii 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

� Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

formare și 
formare 
profesional
ă pentru 
competenț
e și 
învățare pe 
tot 
parcursul 
vieții 

 

pentru toate 
grupele de vârstă în 
cadre formale, 
nonformale şi 
informale, 
actualizarea 
cunoştinţelor, a 
competenţelor şi a 
aptitudinilor forţei 
de muncă  şi 
promovarea unor 
parcursuri de 
învăţare flexibile, 
inclusiv prin 
orientarea 
profesională  şi 
validarea 
competenţelor 
dobândite 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

� Strategia Națională pentru Cercetare  Dezvoltare 
Inovare 2014-2020 

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-
2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf  

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

4 
Incluziun
ea 
socială şi 
combate
rea 
sărăciei 

9 
Promovare
a 
incluziunii 
sociale, 
combatere
a sărăciei și 
a oricărei 
forme de 
discriminar
e 

 

9ii Integrarea socio‐
economică a 
comunităţilor 
marginalizate, cum 
ar fi romii 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Strategia Guvernului României pentru Îmbunătățirea 
Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 
2012-2020 

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf 

� Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

http://ms.gov.ro/?pag=13 

� Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2015-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf 

� Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii  

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2015-2020  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-diz-
anexa1.pdf 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

� Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf  

� Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea 
Fenomenului Violenței în Familie 2013-2017 

� Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane 
2012-2016 

http://www.antitrafic.ro/data/_editor/HG%201142_2012.p
df 

9iv Creşterea 
accesului la servicii 
accesibile, 
durabile şi de 
înaltă calitate, 
inclusiv 
asistenţă medicală 
şi servicii sociale de 
interes general  

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

http://ms.gov.ro/?pag=13 

� Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2015-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf 

� Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf  

� "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2015-2020  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-diz-
anexa1.pdf 

� Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea 
Fenomenului Violenței în Familie 2013-2017 

� Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane 
2012-2016 

http://www.antitrafic.ro/data/_editor/HG%201142_2012.p
df 

� Strategia nationala pentru protectia si promovarea 
drepturilor copilului 2014 – 2020 

http://www.copii.ro/Files/HG%20strategia%20copil.pdf 

9v Promovarea 
antreprenoriatului 
social şi a integrării 
profesionale în 
întreprinderile 
sociale  şi 
promovarea 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

economiei sociale şi 
solidare pentru a 
facilita accesul la 
locuri de muncă  

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Strategia Guvernului României pentru Îmbunătățirea 
Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 
2012-2020 

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf 

� Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2015-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf 

� Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf  

� "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2015-2020  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-diz-
anexa1.pdf 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

5 
Dezvolta
re locală 
plasată 
sub 
responsa
bilitatea 
comunită
ții 

9 
Promovare
a 
incluziunii 
sociale, 
combatere
a sărăciei și 
a oricărei 
forme de 
discriminar
e 

 

9vi Dezvoltare 
locală  plasată  sub 
responsabilitatea 
comunităţii 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Strategia Guvernului României pentru 
Îmbunătățirea Cetățenilor Români aparținând 
Minorității Romilor 2012-2020 

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf 

� Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

http://ms.gov.ro/?pag=13 

� Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2015-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf 

� "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2015-2020  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-diz-
anexa1.pdf 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

� Strategia Națională pentru Îmbătrânire Activă 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf 

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă  2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a 
Școlii  

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306 

� Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 
2015-2020 

http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot 
Parcursul Vieții  

� Strategia nationala pentru protectia si promovarea 
drepturilor copilului 2014 – 2020 

http://www.copii.ro/Files/HG%20strategia%20copil.pdf 

6 

Educație 
și 
compete
nțe 

8  
Promovare
a unor 
locuri de 
muncă 
durabile și 
de calitate 
și 
sprijinirea 
mobilității 
lucrătorilor 

8ii Integrarea 
durabilă pe piaţa 
forţei de muncă a 
tinerilor, în special a 
celor care nu au un 
loc de muncă, care 
nu urmează  studii 
sau cursuri de 
formare, inclusiv a 
tinerilor care se 
confruntă  cu riscul 
excluziunii sociale  şi 
a tinerilor din 
comunităţile 
marginalizate, 
inclusiv prin 
implementarea 
garanţiei pentru 
tineri 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 
2014-2015 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-03-31_YGIP_Ro_final.pdf 

� Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineret 

�  Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii  

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306 

10 
Investițiile 
în 
educație, 
formare și 
formare 
profesional
ă pentru 

10i Reducerea  şi 

prevenirea 

abandonului şcolar 

timpuriu şi 

promovarea 

accesului egal la 

învăţământul 

preşcolar, primar şi 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

competenț
e și 
învățare pe 
tot 
parcursul 
vieții 

secundar de 

calitate, inclusiv la 

parcursuri de 

învăţare formale, 

non‐formale şi 

informale pentru 

reintegrarea în 

educaţie şi formare 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii  

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306 

� Strategia Guvernului României pentru Îmbunătățirea 
Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 
2012-2020 

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf 

10ii Îmbunătăţirea 
calităţii  şi a 
eficienţei 
învăţământului 
terţiar  şi a celui 
echivalent  şi a 
accesului la 
acestea, în vederea 
creşterii 
participării şi a 
nivelului de 
educaţie, în special 
pentru grupurile 
defavorizate 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-
2020 

http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345 

�  Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

� Strategia Națională pentru Cercetare  Dezvoltare 
Inovare 2014-2020 

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-
2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf  

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

10iii Creşterea 
accesului egal la 
învăţarea pe tot 
parcursul vieţii 
pentru toate 
grupele de vârstă în 
cadre formale, 
nonformale şi 
informale, 
actualizarea 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

� Programul Național de Reformă 2014 

http://www.mae.ro/node/19273 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv 
tematic 

Prioritatea de investiții 
Documente strategice relevante 

 

cunoştinţelor, a 
competenţelor şi a 
aptitudinilor forţei 
de muncă  şi 
promovarea unor 
parcursuri de 
învăţare flexibile, 
inclusiv prin 
orientarea 
profesională  şi 
validarea 
competenţelor 
dobândite 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

� Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

� Strategia Națională pentru Cercetare  Dezvoltare 
Inovare 2014-2020 

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-
2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf  

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

10iv Sporirea 
relevanţei pe piaţa 
forţelor de muncă a 
educaţiei şi a 
sistemelor de 
formare, facilitarea 
tranziţiei de la 
educaţie la piaţa 
forţelor de 
muncă  şi 
consolidarea 
formării  şi a 
sistemelor de 
formare 
profesională, 
precum şi a calităţii 
lor, inclusiv prin 
mecanisme de 
anticipare a 
competenţelor, 
adaptarea 
programelor de 
învăţământ şi 
instituirea şi 
dezvoltarea unor 
sisteme de învăţare 
la locul de muncă, 
inclusiv a unor 
sisteme de învăţare 
duală  şi programe 
de ucenicie 

� Recomandări Specifice de Țară 2014 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf 

� Acord de Parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat 

� Programul Național de Reformă  

http://www.mae.ro/node/19273 

� Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-
2020 

http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345 

� Strategia Națională pentru Învățare pe tot Parcursul 
Vieții  

� Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 

� Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html 

� Strategia Națională pentru Cercetare  Dezvoltare 
Inovare 2014-2020 

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-
2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf 
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2.5. Contribuția programului operațional la ITI/CLLD/SUERD 

2.5.1 – Investiții teritoriale integrate (ITI) – Contribuția POCU la Strategia durabilă integrată pentru 

Delta Dunării 2030  

Strategia durabilă integrată pentru Delta Dunării 2030 (SIDD) este documentul ce fundamentează 

obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale acestei arii teritoriale și definește un plan de 

acțiune ce conține idei de proiecte și principalele intervenții finanțabile din diverse surse, inclusiv din 

programele FESI prin instrumentul ITI.  

Planul de Acțiune al SIDD va fi implementat sub coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ITI Delta Dunării (ADI – ITI DD) care va susține beneficiarii locali (autorități locale, instituțiile private şi 
publice, membri şi non-membri) pentru a dezvolta proiecte, conform Planului de Acțiune aprobat, și va 
aviza proiectele pregătite de către beneficiari din punctul de vedere al relevanței cu obiectivele SIDD în 
vederea depunerii acestora în cadrul apelurilor de proiecte finanțate din POCU și dedicate exclusiv 
acestei zone.  

La nivelul POCU, intervențiile ITI beneficiază de alocări dedicate pe axe prioritare și vor fi implementate 
în baza unor cereri de propuneri de proiecte dedicate. Pentru a putea fi depuse, proiectele trebuie să 
fie însoțite de un Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD, care le evaluează în prealabil din punctul de 
vedere al relevanței pentru obiectivele SIDD (procedura se va regăsi pe site-ul Asociației 
www.itideltadunarii.com  sau www.itideltadunarii.ro). Avizul de conformitate va constitui condiție de 
eligibilitate, iar ulterior proiectele vor urma circuitul uzual de depunere la AM POCU pentru selecție, 
evaluare, contractare din alocările pentru ITI. 

 

Alocările orientative în cadrul POCU dedicate ITI DD sunt: 

Axă prioritară 

 

Fond 

 

Alocare financiară orientativă 
(alocare UE) (€) 

AP 3 „Locuri de muncă pentru toți” FSE 18,000,000.00 

AP 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” FSE 20,000,000.00 

AP 6 „Educație și competențe” FSE 22,000,000.00 

TOTAL   60,000,000.00 

 

2.5.2 – Contribuția POCU la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) 

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare 
teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea 
combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, 
formarea unui parteneriat local sub forma unui Grup de Acțiune Locală și implementarea strategiilor 
integrate de dezvoltare locală. Abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității 
dezavantajate și a organizațiilor locale, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai 
inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.  

În perioada de programare 2014-2020, în POCU, prin DLRC se propune o abordare multisectorială 
(ocupare, incluziune, educație, sănătate, locuire), integrată în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitățile marginalizate, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între 
investițiile în infrastructură de tip FEDR/ FEADR și măsurile soft, de tip FSE. 
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La baza DLRC stau cinci principii2, abordarea promovând eforturile de dezvoltare locală care:  

� pun accent pe zonele subregionale (din cadrul comunelor, orașelor, municipiilor);  

� sunt gestionate de către comunitate prin grupurile de acțiune locală (GAL), fiind formate din 
reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât a celor marginalizate, cât 
și a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale; 

� sunt implementate prin strategii de dezvoltare locală (SDL) integrate și multisectoriale în funcție de 
zonă, concepute astfel încât să țină cont de potențialul de dezvoltare și de nevoile locale;  

� includ elemente inovative;  

� pun accent pe colaborarea în rețea. 

La nivelul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, problemele comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care valorifică instrumentul DLRC vor fi 
abordate diferențiat funcție de numărul de locuitori: 

� pentru zona rurală și orașele până la 20.000 locuitori, PNDR va susține elaborarea strategiei de 
dezvoltare locală (Măsura 19.1 sprijin pregătitor), implementarea acesteia fiind finanțată atât 
din PNDR (măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală), cât și din POCU (Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2); 

� pentru zona urbană cu peste 20.000 locuitori, AM POCU poate susține elaborarea strategiei de 
dezvoltare locală (OS 5.1 sprijin pregătitor), implementarea acesteia fiind finanțată atât din 
POCU (OS 5.1), cât și din POR (Axa prioritară 9). 

 

 

2.5.3 – Contribuţia POCU la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

Intervențiile programate în contextul fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
vor contribui semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

Intervențiile planificate în cadrul POCU vor contribui la atingerea obiectivului vizat în cadrul Ariei 
Prioritare nr. 9 a SUERD „Investiții în oameni și competențe”. Se are astfel în vedere cu prioritate 
contribuția următoarelor tipuri de intervenții: 

                                                        
2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

Zone  vizate Alocare financiară Tip de sprijin alocat prin 
POCU 

Complementaritatea cu 
alte PO 

Orașe peste 
20.000 locuitori 

201.100.000 euro contribuție 
UE, din care: 

� București Ilfov 5.027.500 
euro contribuție UE 

� regiuni mai puțin 
dezvoltate 196.072.500 
euro contribuție UE 

� Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea SDL 

� Implementarea SDL 

Complementaritate cu 
POR – AP 9 

Zona rurală și 
orașe până la 
20.000 locuitori 

� Implementarea SDL Complementaritate cu 
PNDR, măsura 19 LEADER 
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• Acțiunile prevăzute în domeniul educației și cele care vizează creșterea nivelului de calificare al 
forței de muncă și la nivelul întregii populații; 

• Acțiunile de promovare a antreprenoriatului, inclusiv în domeniul social și de stimulare a 
dezvoltării de noi afaceri ; 

• Acțiunile care vizează creșterea mobilității forței de muncă; 

• Acțiunile care vizează combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, prin dezvoltarea și 
implementarea măsurilor integrate destinate comunităților în risc de sărăcie, inclusiv a 
măsurilor implementate în contextul inițiativelor de tip CLLD; 

• Intervențiile în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social; 

• Acțiunile specifice implementate în cadrul AP 4 pentru îmbunătățirea accesului la servicii de 
asistență medicală și servicii sociale de calitate, precum și prin măsurile care vizează 
îmbunătățirea competențelor specialiștilor din domeniul social și medical. 

Totodată, acțiunile prevăzute în cadrul AP 6 a POCU „Educație și competențe”, care vizează creșterea 
calității în sistemul de învățământ și a relevanței sistemului de educație pentru piața muncii vor contribui 
la atingerea obiectivelor vizate în cadrul Ariei Prioritare nr. 8 a SUERD „Competitivitatea 
întreprinderilor”. 

 

2.5.4 – Contribuţia POCU la Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană 

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, în funcție de nevoile locale specifice, 
proiectele de dezvoltare urbană durabilă finanțate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 
vor fi completate cu investiții efectuate în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau programe 
operaționale, pe baza unui mecanism de corelare a investițiilor și prioritizare la finanțare a proiectelor 
care fac parte din SIDU. 

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană 
în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de 
mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea 
operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. 

Astfel, proiectele care vizează acoperirea nevoilor sociale identificate (ex. regenerarea fizică, economică 
şi socială a comunităţilor marginalizate, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi de 
formare, accesul la educaţia timpurie etc.) vor putea fi finaţate prin POCU, în cadrul axei prioritare 4 – 
Incluziune socială şi combaterea sărăciei şi a axei prioritare 6 – Educaţie şi competenţe cu respectarea 
condiţiilor de eligibilitate a programului. 
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CAPITOLUL 3. Informații generale privind sistemul de management și control al POCU 

3.1. Cadrul instituțional (AM/OI/AC/AA) 

AUTORITATEA DENUMIREA AUTORITĂȚII 

Autoritatea de management Ministerul Fondurilor Europene 

Organisme Intermediare 8 Organisme Intermediare Regionale 

Organismul Intermediar Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice 

Autoritate de certificare Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare  

Autoritatea de audit Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit  

Organism către care Comisia 

Europeană va efectua plăți 

Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare  

 

3.2. Etapele procesului de management 

În cele ce urmează vor fi prezentate etapele procesului de management, de la evaluarea și selecția 
cererii de finanțare până la plata finală.  

3.2.1. Evaluare și selecție 

În procesul de evaluare şi selecţie, AM POCU aplică două mecanisme prin care gestionează solicitările 
de finanţare din POCU, mecanismul competitiv şi mecanismul non-competitiv, sumarizate în 
continuare. Procesul de evaluare și selecție este detaliat în Metodologia de verificare, evaluare şi 
selecție a proiectelor POCU, publicată pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 

 

Mecanismul competitiv 

Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice prevăzute în ghidul 
solicitantului - condiții specifice, pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.  

Trăsătura definitorie a mecanismului competitiv este faptul că solicitanții de finanțare, definiţi ca 
persoane juridice stabilite in Romania, pot intra în concurenţă pentru obținerea finanțării 
nerambursabile pentru implementarea acelorași tipuri de intervenții.  

Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere continuă, în 
funcţie de priorităţile de lansare stabilite de AM POCU. 

Reguli specifice pot fi stabilite prin Ghidurile solicitantului – condiții specifice aferente fiecărei cereri de 
propuneri de proiecte. 

Mecanismul non-competitiv 
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Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul non-competitiv doar instituţiile administraţiei publice 
centrale care răspund de gestionarea şi reglementarea unui anumit sector şi solicită cerere de 
finanţare pentru intervenţii subsumate funcţiei lor specifice. Aceste cereri de finanţare urmează 
procedura non-competitivă. 

Pentru aceste instituţii, obligația de a realiza implementarea activității reiese din documente legale 
sau strategice (POCU/recomandare specifică de țară/condiționalitate ex-ante). De aceea, este raţional 
şi eficace ca instituţiile publice centrale să nu intre în competiţie cu alte entităţi atunci când intervenţia 
pentru care ele solicită finanţare este subsumată funcţiei lor specifice.  

Trăsătura definitorie a mecanismului non-competitiv o reprezintă faptul că solicitanții de finanțare,  
instituţii ale administraţiei publice centrale, sunt unici prestatori ai tipului de servicii pentru care se 
lansează cererea de propuneri de proiecte. 

Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate cu depunere continuă, în funcţie de priorităţile de lansare 
stabilite de AM POCU. 

Reguli specifice pot fi stabilite prin Ghidurile solicitantului – condiții specifice, aferente fiecărui apel de 
proiecte, fără a aduce atingere prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor POCU. 

 

3.2.2. Contractare  

Toate cererile de finanțare care au fost selectate pentru finanțare vor intra în procesul de contractare 
care se finalizează cu semnarea contractului de finanțare. 

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOCU / OI POCU 
delegat, pentru implementarea proiectului propus de solicitant şi aprobat pentru finanţare. 

 

� Evitarea dublei finanțări și utilizarea eficientă a fondurilor 

În cazul beneficiarilor/partenerilor care implementează mai mult de 1 proiect finanțat și contractat din 
POCU în interval de 3 ani fiscali, se va analiza cererea de finanțare propusă la contractare cu 
bugetele/listele de achiziţii de echipamente din cadrul proiectului/proiectelor deja existente. În situația 
în care se vor constata riscuri de dublă finanțare pentru același beneficiar/partener (exemplu: 
achiziționarea pe proiecte diferite a aceluiași tip de mijloace fixe sau platforme IT cu aceeași destinație) 
vor putea fi solicitate beneficiarului clarificări si/sau se vor organiza întâlniri pentru clarificarea 
aspectelor menționate. In situația in care se constată suprapuneri, valoarea asistentei financiare 
nerambursabile aferentă cererii de finanțare aprobată la finanțare va fi diminuată corespunzător. 

 

� Termen de contractare 

Pentru depunerea documentelor solicitate în procesul de contractare, beneficiarii (în calitate de lider 
de parteneriat) vor avea la dispoziție un termen de maximum 20 de zile calendaristice de la transmiterea 
solicitării de documente de către AM/OI POCU. În cazul parteneriatelor care au în componență parteneri 
transnaționali, termenul maxim de depunere a documentelor este de 35 de zile calendaristice de la 
transmiterea solicitării de documente de către AM/OI POCU. În cazul în care depunerea documentelor 
aferente beneficiarilor/partenerilor nu se încadrează în termenele stabilite, decizia de aprobare a 
finanțării poate fi revocată. AM/OI POCU va verifica documentele justificative aferente procesului de 
contractare într-un termen maxim de 20 de zile calendaristice de la data depunerii acestora de către 
beneficiari şi parteneri. Acest termen va fi prelungit în situația în care sunt solicitate clarificări. 
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3.2.3. Implementare si raportare  

� Perioada de implementare 

Perioada de implementare a proiectului este cea aprobată în cadrul procesului de evaluare şi selecţie. 
În funcție de specificul apelului de proiecte, vor putea fi decontate și cheltuieli efectuate anterior 
semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectului, dacă acest lucru este specificat 
în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice. 

După finalizarea perioadei de implementare, se menține obligația Beneficiarului și a membrilor 
Parteneriatului de a asigura sustenabilitatea si durabilitatea proiectului, conform specificațiilor asumate 
în cererea de finanțare, și de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării pe o 
perioadă de 3 (trei) ani de la data închiderii POCU și de a pune la dispoziția AMPOCU / OIPOCU delegat, 
Autorității de Certificare, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă 
Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări 
asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile. 

 

� Evidenţa contabilă 

Beneficiarul și Partenerii acestuia sunt obligați să mențină o evidență contabilă analitică distinctă, 
utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

 

� Fluxuri financiare  

In ceea ce privește mecanismul pre-finanțării, mecanismul cererii de plată și mecanismul cererii de 
rambursare, se vor respecta prevederile Ordonanței de Urgență nr.40/2015, privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.  

 

� Achiziţii  

Beneficiarul și Partenerii acestuia au obligația de derula procedurile de achiziție cu respectarea 
prevederilor legale aplicabile. Beneficiarii/partenerii instituții publice vor respecta legislația în vigoare 
privind achizițiile publice, iar beneficiarii/partenerii entități private vor respecta Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 1120/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

 

� Verificare la faţa locului 

In scopul verificării realității operațiunilor derulate de către Beneficiari si Partenerii acestora, 
AMPOCU/OI POCU delegat va efectua verificări la locația/locațiile de implementare a proiectului.  

Beneficiarul și Partenerii acestuia au obligația de a pune la dispoziția AMPOCU/OI POCU delegat sau a 
oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în 
termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul verificărilor conduce la 
declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate. 

Beneficiarul și Partenerii acestuia au obligația de a păstra toate documentele originale aferente 
proiectului (Beneficiarul va deține în copie conform cu originalul și documentele partenerilor), inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 
adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale.  
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Verificările la fața locului efectuate de AM POCU/ OI POCU se vor realiza și ex-post, dupa finalizarea 
implementării, in scopul verificării elementelor de sustenabilitate a proiectelor.   

 

� Nereguli  

Constatarea neregulilor, stabilirea acestora și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se 
realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 
66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.519/2014 privind 
stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile 
prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora. 

 

� Modificări la contract 

Beneficiarul poate solicita, pe parcursul implementării proiectului, modificarea prevederilor contractului 
de finanțare și a anexelor sale. În acest sens, poate depune acte adiționale și notificări de modificare a 
contractului la AMPOCU/OI POCU delegat, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.  

AMPOCU/OI POCU delegat va verifica propunerile de modificare ținând cont de relevanța și 
oportunitatea modificării, inclusiv prin raportare la rezultatul procesului de evaluare, după cum 
urmează: 

� verificarea relevanței și utilității introducerii unor noi tipuri de cheltuieli față de scopul 
proiectului finanțat; 

� verificarea noilor cheltuieli solicitate a fi introduse în buget  prin raportare la rezultatul 
procesului de evaluare, astfel încât să nu poată fi solicitate în implementare aceleași cheltuieli 
sau similare cu cele eliminate în faza de evaluare. 

Condițiile de depunere și aprobare a propunerilor de modificări contractuale sunt detaliate în Contractul 
de finanțare (model standard), anexă la prezentul document. 

    

3.2.4. Conflict de interese 

Pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanţare vor trebui să respecte 
prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. În cazul 
apariţiei unei astfel de situații beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv 
stingerea lui şi să informeze în scris a AMPOCU / OIPOCU delegat în legătură cu orice situație care dă 
naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
apariția unei astfel de situații.   

Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor şi 
angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU delegat implicați în 
execitarea funcțiilor aferente proceselor menționate.  

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine 
profesionistă, obiectivă şi imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea 
de finanţare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din 
motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau 
orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, 
soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. Solicitanţii de finanţare nerambursabilă se 
obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existenţa 
oricărei incompatibilităţi şi să informeze cu celeritate, în scris, AM POCU în legătură cu orice situaţie 
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care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Dispoziţiile menţionate se aplică 
personalului solicitantului de finanţare nerambursabilă/partenerilor/ subcontractanţilor, după caz. În 
sensul aspectelor menționate mai sus, Beneficiarii și Partenerii acestora se obligă să ia toate măsurile 
pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi 
legislative: 

� articolul 57 din Regulamentul (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 al Consiliului 

� capitolul II, secțiunea 2 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor euroopene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

� titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac 
parte din categoria subiecților de drept public;  

� art.66-70 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă. 

 

 

 



 

27 
 

 

CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate 

4.1.  Eligibilitatea solicitantului/partenerilor 

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să 
îndeplinească următoarele cerințe: 

4.1.1  Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor 

� Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, 
conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică desemnată 
ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.   

� Solicitantului NU i se poate acorda finanţarea nerambursabilă solicitată dacă: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative 
teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea 
depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se 
află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau 
de reglementările naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 
care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-
una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate 
în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de 
Administrare Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 
corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere 
a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se 
află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația 
naționala si comunitara in vigoare 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU 
responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 

 

4.1.2. Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU 

Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea parteneri naţionali şi/sau transnaţionali.  

� Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția  
Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce 
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desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi 
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

� Partenerii nu trebuie să  se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitanţilor menționate de mai sus 4.1.1; 

� Partenerii transnaţionali sunt entități cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii 
Europene excluzând România (cu excepția echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte 
entităţi similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara 
de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de 
activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

� Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o  activitate relevantă. Prin 
activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea 
indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de 
tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație 
preuniversitară/universitară, economie socială, etc).  

� Partenerii naţionali şi transnaţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin 
asigurarea unei părți din cota de cofinanțare a proiectului. 

 

4.1.3. Capacitatea financiară şi operaţională 

Solicitantul şi partenerii acestuia (in cazul proiectelor depuse în parteneriat) trebuie să demonstreze că 
au capacitate financiară şi operaţională. 

Capacitatea financiară şi operaţională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în 
vedere informaţiile furnizate în cererea de finanţare, în raport cu resursele puse la dispoziţie sau 
resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de finanţare şi acordului de 
parteneriat.   

În situaţia în care datele declarate în cererea de finanţare nu corespund cu informaţiile din 
documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanţare poate fi revocată, 
iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la participarea la depunerea de 
finanţare pentru o perioadă de maxim 2 ani. 

AM/OI POCU responsabil îşi rezervă dreptul de a restricţiona condiţiile de eligibilitate pentru 
capacitatea financiară şi operaţională prin prevederile din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice. 

Ca regulă generală, o entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte 
pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În 
cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri de 
proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridică participantă vor fi respinse. În funcție 
de tipologia cererii de propuneri de proiecte, ghidul solicitantului condiții specifice poate conține 
derogări sau amendamente la această regulă. 

 

A. Capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului  

Capacitatea operaţională a parteneriatului 

� ani de experienţa minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanţare / proiecte 
similare implementate anterior 

Criteriu de verificarea a eligibilității - ani de experienţa 
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Solicitantul a implementat cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de 
beneficiar sau partener) 

ŞI 

Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 
nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului. 

NB. În situații particulare (de ex., situația în care aplicant este GAL nou înființat sau situația în care aplică 
o întreprindere pentru un ajutor de stat/de minimis), Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice vor detalia 
modul în care se consideră îndeplinit subcriteriul privind capacitatea operațională a parteneriatului. 

 

Capacitatea financiară a parteneriatului  

Se stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație 
din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației.  

1. Instituții publice 

Nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este dată de valoarea bugetului 
alocat activităților de care este responsabilă instituția publică în cadrul proiectului. 

2. Organizații Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani 
fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% 
din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale3. 

3. Societăți Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma 
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile (balanţă, 
bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale 4. 

4. Organizații Neguvernamentale  cu vechime mai mică de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare 
nerambursabile totale 

5. Societăți Comerciale cu vechime mai mică de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare 
nerambursabile totale 

 

 

 

 

Exemplu 

                                                        
3 Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoasă. 
4 Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoasă 
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Nr. 
crt. 

Tip solicitant/ 
partener* 

Modalitate de calcul Exemplu 1 Exemplu 2 Exemplu 3 

1. Instituţie publică 

1.1 Instituţie publică Nu se evaluează cifra de 
afaceri 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată = 
380.000 euro 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată = 
380.000 euro 

 

 

- 

2.  ONG cu vechime mai mare de 1 an  

2.1. ONG cu vechime 
mai mare de 1 
an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim suma 
veniturilor totale (n-1, 
n-2 şi n-3)  

n-1 = 140.000 
euro 

n-2 = 80.000 
euro 

n-3 = 100.0000 
euro 

 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
320.000 euro 

- 

n-1 = 200.000 
euro 

n-2 = 100.000 
euro 

n-3 = 100.0000 
euro 

 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
400.000 euro 

2.2  ONG cu vechime 
mai mare de 1 
an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim 30% 
din valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile totale 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
30% din 
1.000.000 euro 

 

 

- 

 

 

- 

3 SC cu vechime mai mare de 1 an  

3.1  SC cu vechime 
mai mare de 1 
an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim suma 
cifrelor de 
afaceri/veniturilor 
totale (n-1, n-2 si n-3) - 

n-1 = 140.000 
euro 

n-2 = 80.000 
euro 

n-3 = 100.0000 
euro 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
320.000 euro 

n-1 = 250.000 
EUR 

n-2 = 50.000 EUR 

n-3 = 100.0000 
euro 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
400.000 euro 

3.2  SC cu vechime 
mai mare de 1 
an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim 30% 

- 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 

 

 

- 
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Nr. 
crt. 

Tip solicitant/ 
partener* 

Modalitate de calcul Exemplu 1 Exemplu 2 Exemplu 3 

din valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile totale 

30% din 
1.000.000 euro  

4. ONG/SC cu vechime mai mică de 1 an 

4.1 ONG cu vechime 
mai mică de 1 an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim 20% 
din valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile totale 

- 

 

 

- 

Asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată: maxim 
20% din 
1.000.000 euro 

4.2 SC cu vechime 
mai mică de 1 an 

Valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile 
solicitate = maxim 20% 
din valoarea asistenței 
financiare 
nerambursabile totale 

- - 

 

 

5 Total = 1.000.000 
euro 

 S =  380.000 euro 

P1 = 320.000 
euro 

P2 = 300.000 
euro 

Total = 
1.000.000 euro 

S =  380.000 euro 

P1 = 320.000 
euro 

P2 = 300.000 
euro 

Total = 
1.000.000 euro 

S =  400.000 euro 

P1 = 400.000 
euro 

P2 = 200.000 
euro 

Total = 
1.000.000 euro 

* se calculează pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajată de fiecare din bugetul total 
al proiectului. 

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al capacității 
financiare ca valoare maximă a finanţării nerambursabile de 30% sau 20% din valoarea totală a 
finanțării nerambursabile, după caz. Pentru ceilalţi membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul 
de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale. 

 

B. Capacitatea financiară și operațională se verifică pe întreg parteneriatul constituit pentru 
implementarea proiectului, sub următoarele aspecte: 

- valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistenței 
financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului, conform 
punctului A de mai sus; 

- în situația în care cel puțin un membru al parteneriatului nu îndeplinește condiția de capacitate 
financiară definită la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiară. 

 

4.1.4. Selecția partenerilor 

Prevederi cu caracter general 
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Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa entității solicitante, în calitate de lider al 
parteneriatului.  

Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului (de 
ex.: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri 
pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială etc.). 

Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri. 

În situația în care activitatea în cauză nu poate fi asigurată de un singur partener (proiectul are o 
acoperire mulți-regională și/sau presupune mai multe componente etc.), pot fi selectați mai mulți 
parteneri pentru implementarea aceleiași activități. În această situație, va fi detaliată implicarea fiecărui 
partener în implementarea activității comune. 

Nu vor fi selectați parteneri în scopul realizării în cadrul proiectului a unor activități de tipul: dezvoltarea 
de aplicații şi sisteme informatice, supervizarea activităților subcontractate de beneficiar, servicii 
hoteliere, furnizare de bunuri. Astfel de activități vor face obiectul subcontractării, respectiv 
contractelor de furnizare/servicii.  

În distribuția bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ține cont de faptul că 

alocarea financiară gestionată de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie să fie mai mare decât alocarea 

financiară gestionată de oricare alt membru al parteneriatului.   

Indiferent de numărul partenerilor implicaţi în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur acord 
de parteneriat între toţi partenerii.  

În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o relație 
de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a 
parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul 
partenerului/partenerilor în implementarea proiectului.  

În cererea de finanțare se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, resursele 
umane și materiale alocate, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților 
asumate de fiecare partener. 

 

Prevederi aplicabile solicitanților instituții finanțate din fonduri publice 

Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din sectorul privat, 
pentru implementarea proiectelor avute în vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015.  

În procesul de selecție a partenerilor privați se va avea în vedere respectarea prevederilor descrise mai 
jos. 

Activitatea de selecție are la bază următoarele principii: 

� Transparenţa; 

� Nediscriminarea; 

� Tratamentul egal; 

� Eficiența utilizării fondurilor; 

În vederea respectării principiului transparenței, instituția aplicantă publică, pe site-ul propriu, anunțul 
cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entități privată/private. 

Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a candidaturilor 
si trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: 

� Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă, 
persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.); 
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� Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare; 
� Obiectivul general și scopul cererii de finanțare; 
� Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului; 
� Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener; 
� Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru 

fiecare criteriu în parte). 

Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, termenele și orice alte aspecte 
administrative sunt în sarcina exclusivă a instituției aplicante, conform legislației incidente și a 
reglementărilor interne. 

Totuși, instituția aplicantă va avea în vedere respectarea legalității și asigurarea trasabilității tuturor 
documentelor emise în cadrul procedurii de selecție, precum și regimul incompatibilităților și 
conflictului de interese. 

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere respectarea 
cel puțin a cerințelor impuse de către AM/OI prin Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte în 
cauză. 

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, datat și semnat de către toți membrii 
comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al 
instituției aplicante, care va conține cel puțin următoarele: 

Referințe: 

- procedura aplicată; 

- numărul/ data anunțului și data publicării acestuia; 

Conținutul raportului: 

Informații generale 

� Legislația aplicabilă 

� Calendarul procedurii de selecție 

Modul de desfășurare a procedurii de selecție 

� Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 

� Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură; 

� Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalității 
interne stabilite pentru selecție; 

Concluzii și semnături 

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție  

Instituția aplicantă publică pe site-ul acesteia anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care 
va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind  ofertanții/candidații 
participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. 

Verificarea de către AM/OI a respectării procedurii de selectare a partenerilor se va efectua în timpul 
etapei de verificare administrativă a proiectelor.  

Proiectele cu solicitanți de finanțare instituții finanțate din fonduri publice care nu au respectat 
procedura vor fi respinse ca neeligibile. 

Proiectele depuse in parteneriat a căror solicitanti de finantare (publici sau privati) nu justifică valoarea 
adăugată a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul 
partenerului/partenerilor în implementarea proiectului, vor fi respinse ca neeligibile. 
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4.2. Eligibilitatea proiectului 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 

� Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai grupului ţintă) NU a 
mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea dublei finanțări)5  

� Proiectul propus spre finanțare să NU fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de 
depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente 
au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013) 

� Activitățile proiectului să se încadreze în programul operațional (în axa prioritară, prioritatea de 
investiţii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată şi de rezultat și tipurile de măsuri) 
conform specificului de finanțare stabilit în Ghidurile Solicitantului – condiții specifice  

� Grupul țintă al proiectului propus să se încadreze în categoriile eligibile menționate în Ghidurile 
Specifice ale Solicitantului 

� Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în limitele stabilite 
în Ghidurile Solicitantului - condiții specifice  

� Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească perioada maximă de 
implementare specificată în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, cu excepţia proiectelor depuse 
în cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata acestora nu trebuie să depăşească perioada 
de implementare a programului 

� Costurile eligibile pentru obţinerea unei unităţi de indicator ţintă trebuie să se încadreze în limita 
prevăzută în Ghidurile Specifice ale Solicitantului6 

� Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite prin Ghidurile 
Solicitantului – condiții specifice și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget național 
și contribuție proprie) stabilită prin Ghidurile Solicitantului - condiții specifice  

� Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin activitățile obligatorii, prevăzute în Ghidul Solicitantului 
condiții specifice 

� Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile minime  
prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 

� Proiectul trebuie să descrie modul în care vor fi integrate temele orizontale, pe baza Ghidului 
privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020, partea 
I-a Egalitatea de şanse şi tratament şi partea a II-a Dezvoltarea durabilă, disponibil la adresa 
www.fonduri‐ue.ro. 

� În descrierea activităţilor şi în selectarea grupului ţintă, proiectul demonstrează că sunt îndeplinite 
obligaţiile minime prevăzute de legislaţia relevantă, conform Ghidului privind integrarea 
principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020. 

 

 

                                                        
5 Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru formare profesională pe același 
tip de curs și domeniu (și același nivel de calificare), co-finanţat din fonduri nerambursabile. 
6 Criteriul de eligibilitate va fi aplicabil doar unor anumite cereri de propuneri de proiecte. În acest sens, modalitatea de evaluare a acestui 
criteriu va fi detaliată în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 
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Calitatea tehnică și financiară a proiectelor 

Calitatea tehnică și financiară presupune analiza proiectului și notarea acestuia din perspectiva a 4 
criterii de evaluare.  

1. Relevanța proiectului - măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele 
strategice relevante şi la soluționarea nevoilor specifice ale grupului ţintă  

2. Eficacitatea implementării proiectului - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea 
obiectivelor propuse  

3. Eficiența implementării proiectului - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor 
(umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării 
activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse  

4. Sustenabilitatea proiectului - măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi 
valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare. 

În Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice sunt incluse grilele de evaluare detaliate pe subcriterii 
specifice cererilor de propuneri de proiecte.    
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4.3. Eligibilitatea cheltuielilor 

4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului 

Limita minimă admisibilă pentru contribuţia solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidurile 
Specifice ale Solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. 

Dacă proiectul este propus de un grup de entități partenere, această contribuţie este obligatoriu de 
asigurat în comun. Asigurarea cofinanțării proprii minime aferente parteneriatului trebuie realizată de 
fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la 
valoarea bugetului gestionat de partenerul în cauză. De exemplu, daca unui partener societate 
comercială ii revine 20% din bugetul proiectului, acest partener este obligat să contribuie cu o 
cofinanțare de 5% din valoarea eligibilă de 20% din bugetul proiectului.  

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de 
tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are 
calitatea de membru al parteneriatului, după cum urmează: 

 

 

Exemplu de cofinanțare proprie minimă ce trebuie asigurată la nivel de parteneriat:  

    

Unde: 

Ordonatori de 

credite ai bugetului 

de stat, bugetului 

asigurărilor sociale 

de stat şi ai bugetelor 

fondurilor speciale şi 

entităţile aflate în 

subordine sau în 

coordonare finanţate 

integral din bugetele 

acestora

Cofinanțar

e proprie 

%

Cofinanțar

e publică 

%

Cofinanțar

e proprie 

%

Cofinanța

re publică 

%

Cofinanțar

e proprie 

%

Cofinanțar

e publică 

%

Cofinanțar

e proprie 

%

Cofinanțar

e publică 

%

Cofinanțarea publică 

%

Regiune mai puțin dezvoltată 92 8 0 8 2 6 2 6 5 3 8

Regiune dezvoltată Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e 

cazul

Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul

Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 0 15 2 13 2 13 5 10 15

Regiune dezvoltată 80 20 0 20 2 18 2 18 5 15 20

Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 0 15 2 13 2 13 5 10 15

Regiune dezvoltată 80 20 0 20 2 18 2 18 5 15 20

Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 0 15 2 13 2 13 5 10 15

Regiune dezvoltată 80 20 0 20 2 18 2 18 5 15 20

Regiune mai puțin dezvoltată 95 5 0 5 2 3 2 3 5 0 5

Regiune dezvoltată 90 10 0 10 2 8 2 8 5 5 10

Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 0 15 2 13 2 13 5 10 15

Regiune dezvoltată 80 20 0 20 2 13 2 13 5 15 20

Tipuri de regiuni
Cofinantar

ea UE %

Cofinantar

ea 

natională 

%, din 

care:

Cofinantarea nationala % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Persoane juridice de 

drept privat cu scop 

patrimonial

Persoane juridice de 

drept privat fără scop 

patrimonial - 

solicitant individual, 

nu în parteneriat

Instituţii publice 

finanţate integral din 

venituri proprii sau 

parţial de la bugetul 

de stat, bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat sau bugetele 

fondurilor speciale

Instituţiile de 

învăţământ superior 

acreditate care nu fac 

parte din categoriile 

anterioare de 

beneficiari

AP5

AP6

Axa 

Prioritară

AP1

AP2

AP3

AP4

% valoare

(a) (b) (c) (b)*(c)

B =  40% 400 000   B = 15% 60 000        

P1 = 20% 200 000   P1 = 0% -               

P2 = 20% 200 000   P2 = 2% 4 000          

P3 = 20% 200 000   P3 = 5% 10 000        

      74 000     

Proiect implementat în regiune mai puțin dezvoltată , AP 3 POCU

Valoare eligibilă proiect = 1 000 000

Buget gestionat pe 

parteneri

Rată de 

cofinanțare 

proprie/partene

r

Valoare 

cofinanțare 

proprie/pate

ner

Total 

valoare 

cofinanțare 

proprie 

parteneriat
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B – Beneficiar Ordonator de credite al bugetului de stat 

P1 – Partenerul 1 ONG (Organizație Neguvernamentală) 

P2 – Partenerul 2 APL (Autoritate Publică Locală) 

P3 – Partenerul 3 SC (Societate Comercială) 

 

 

4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială decontată pe bază de costuri reale trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții cu caracter general: 

� să nu fi făcut obiectul altor finanțări din fonduri publice, cu excepția prevederilor art. 7 lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune 2014-2020; 

� să fie justificată de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale/comunitare, 
sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora 
cheltuielile să poată fi auditate şi identificate; 

� să fie în conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat de către 
autoritatea de management/organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant global 
sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea 
operațiunii; 

� să fie conformă cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii Europene; 

� să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce 
privește economia și eficiența; 

� să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; 

� să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 

Eligibilitatea cheltuielii este legată și de obligaţia ca aceasta să fi fost efectuată: 

� pentru operațiuni stabilite ca fiind eligibile conform condițiilor anunțate de AM POCU (în Condițiile 
specifice aferente fiecărei lansări de cereri de propuneri de proiecte precum și în prezentul 
document); 

� pentru operațiuni implementate în zona vizată de program (în regiunile eligibile); 

� pentru un grup țintă eligibil, așa cum este definit conform condițiilor anunțate de AM POCU (în 
Ghidurile Specifice ale Solicitantului aferente fiecărei lansări de cereri de propuneri de proiecte). 

 

Plățile in numerar vor fi utilizate doar în situații bine justificate (de exemplu acordarea de subvenții 
pentru grupul țintă), doar in situatiile in care platile prin sistemul bancar sau prin mandat postal nu pot 
fi derulate. In aceste situatii particulare, Beneficiarul va solicita acordul prealabil al AM/OI POCU 
responsabil. Orice plată in numerar efectuata de către Beneficiar/Partener fără acordul prealabil al 
AM/OI va fi considerată neeligibilă. 
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4.3.3. Cheltuieli neeligibile 

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 

� subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a operațiunii; 

� subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total al 
proiectului; 

� taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; 

� dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 
pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; 

� contribuția în natură; 

� achiziţia de echipamente second-hand; 

� amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 

� costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 

� cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun; 

� achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o contribuție din partea 
Fondului Social European, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

� orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucţiuni 
speciale  care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli. 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea unei cereri de 
rambursare/cereri de plata/cereri de pre-finanțare vor fi suportate de către solicitant și/sau partener, 
după caz. 

 

4.3.4. Opțiuni de decontare a cheltuielilor 

Modul de decontare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului (ex. decontare pe bază de costuri reale 
și/ sau aplicarea de opțiuni simplificate privind costurile) va fi stabilit în ghidurile solicitantului - condiții 
specifice, pentru fiecare apel de propuneri de proiecte. Redăm în continuare posibilitățile de decontare 
a cheltuielilor în cadrul operațiunile finanțate din FSE: 

A. Decontare pe bază de costuri reale 

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor putea fi decontate pe bază de costuri reale, pentru care 
se depun la decontare documente justificative (state de plată, facturi etc.). 

B. Opțiuni simplificate privind costurile 

Pentru cererile de propuneri de proiecte care vor fi finanțate din POCU 2014-2020, prin Ghidurile 
Solicitantului Condiții Specifice poate fi stabilită utilizarea uneia sau mai multor opțiuni simplificate 
privind costurile: 

1. Cheltuielile indirecte ca rată forfetară de maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul 
care nu fac obiectul subcontractării, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 

în cazul acestei opțiuni, pe parcursul implementării proiectului nu vi se vor solicita documente suport 
pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului. 
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2. O rată forfetară de până la 40% din costurile directe cu personalul care nu fac obiectul 
subcontractării pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni (în cazul operațiunilor FSE 
care prezintă valori semnificative privind cheltuielile cu personalul) (art 14 alin 2 din Regulamentul FSE 
nr. 1304/2013/ESF). 

În cazul acestei opțiuni, pe parcursul implementării proiectului nu veți fi obligat să furnizați documente 
suport pentru justificarea  restului costurilor eligibile ale operațiunii. 

3. Bareme standard pentru costurile unitare conform art. 67 alin 1, respectiv alin 5 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 

Opțiunile prezentate mai sus pot fi utilizate singular sau combinate conform art 67 alin 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Posibilitatea de utilizare a unei (sau mai multor) opțiuni de costuri 
simplificate va fi menționată în Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice.  

 

4.3.5. Cheltuieli eligibile directe și indirecte 

� Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activităţi 
individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză 

� Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a 
proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi. Aceste cheltuieli includ și cheltuieli 
generale de administrație, aceste cheltuieli nefiind proporţionale cu mărimea indicatorului de 
realizare. Spre exemplu, fără a se limita la acestea, tipuri de cheltuieli indirecte eligibile sunt 
cheltuieli indirecte de personal, cheltuielile administrative, utilități, cheltuieli pentru audit financiar, 
cheltuieli pentru expertiză contabilă, cheltuieli pentru informarea și publicitatea aferentă 
proiectului etc.  

� Cheltuielile de personal sunt cheltuielile care decurg dintr-un acord între angajator și angajat. 
Cheltuielile de personal includ remunerația totală plătită personalului în schimbul muncii efectuate 
de acesta în cadrul operațiunii finanțate prin POCU. 

Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte: 

� Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din încheierea de 
raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, și a legislației privind salarizarea personalului, aplicabilă. Această 
categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este direct implicat în activități 
generatoare de indicatori şi rezultate din cadrul operaţiunii. Ca principiu general, 
cheltuielile aferente personalului care acorda servicii direct către grupul ţintă vor fi 
încadrate în categoria de cheltuieli directe. Aceste cheltuieli vor include managerul de 
proiect, coordonatorii activităților partenerului (angajat al partenerului), experți 
consiliere, orientare, experți ocupare, maiștri de ucenicie/ coordonatori de ucenicie/ 
mentori, tutori din întreprinderi, experți implicați în furnizarea de servicii sociale, 
medicale, asistenții maternali, experți formare, personal didactic etc. în funcţie de natura 
intervenţiei finanţate prin proiect. 

� Cheltuielile indirecte de personal reprezintă acele cheltuieli cu personalul a cărui 
activitate nu este direct legată de indicatorii şi rezultate din cadrul operațiunii, respectiv: 

� experți suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul financiar, 
personalul implicat în achiziții publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul 
IT, experții de asigurare a masurilor obligatorii de informare si publicitate); 
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� personal administrativ și auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, șofer, personal 
pentru curățenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, 
responsabil resurse umane etc.). 

Din echipa de management pot face parte următoarele poziții de experți:  

� manager de proiect (decontat la cheltuieli directe)  

� experți suport pentru activitatea managerului de proiect (decontați la cheltuieli 
indirecte), respectiv: responsabilul financiar, personalul implicat în achiziții publice, 
consilier juridic, asistent manager, specialistul IT. Enumerarea nu presupune in mod 
implicit si obligativitatea includerii acestor poziții in echipa de management. Echipele 
de management si implementare vor fi dimensionate astfel încât să asigure o utilizare 
eficientă a resurselor financiare alocate. 

Managerul de proiect nu poate fi externalizat.  

Partenerul poate avea un coordonator al activităților partenerului (care nu face parte din 
echipa de management) decontat la cheltuieli directe. 

 

4.3.6. Cheltuieli cu personalul implicat în proiect 

4.3.6.1. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul 

 

� Reguli generale de decontare a cheltuielilor cu personalul  

Decontarea se va determina în baza retribuţiei echivalente pe oră, luând ca punct de referinţă ziua de 
lucru de opt ore şi o medie de 21 de zile lucrătoare pe lună*. 

* In cazul contractelor de munca cu norma intreagă sau cu timp partial (numar egal de ore de lucru in fiecare zi) 
salariul lunar se va calcula înmulțind numarul de ore lucrate pe zi, remuneratia orara aplicabilă si numarul mediu 
de zile lucratoare pe luna (21 zile).  

Limita zilnică maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze in limita maxima de 12 
ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât in proiecte finanțate din Fondul Social European 
– Programul Operațional Capital Uman cat si norma de bază, sau alte contracte de munca in afara 
proiectelor, stabilite prin contractele de munca încheiate. Tot ce depășește această limită nu se va 
deconta din POCU. 

Orele de muncă zilnică aferente zilelor în care angajatul se află în concediu de odihnă aferent fiecăruia 
din contractele de muncă se cumulează la numărul orelor lucrate și plătite pe zi, care se supun limitei 
de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână eligibile. 

Niveluri maximale ale remunerării managerului de proiect  

Nivel de remunerare – manager proiect  

Plafon maxim de decontare/experiența profesională 
specifică 

<5 ani 5-10 ani > 10 ani 

Remunerare maxima pe oră 70 RON 80 RON 90 RON  

 

Niveluri maximale ale remunerării personalului din cadrul echipei de implementare 
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Nivel de remunerare – experți (expertiză națională și internațională), inclusiv coordonatorul din partea 
partenerului pentru activitățile acestuia 

Plafon maxim de decontare/experiența profesională 
specifică 

<5 ani 5-10 ani >10 ani 

Remunerare maxima pe oră 60 RON 70 RON 80 RON 

 

Niveluri maximale ale remunerării personalului decontat la cheltuieli indirecte 

Nivel de remunerare a personalului suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul 
financiar, personalul implicat în achiziții publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul IT)  

Plafon maxim de decontare/experiența profesională 
specifică 

<5 ani 5-10 ani > 10 ani 

Remunerare maxima pe oră 50 RON 60 RON 70 RON 

 

Nivel de remunerare a personalului administrativ și auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, șofer, 
personal pentru curățenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil 
resurse umane etc.) 

Plafon maxim de decontare/experiență profesională specifică < 3 ani 3 ani si 
peste  

Remunerare maxima pe oră 25 RON 35 RON 

 

Prin experiența profesională se înţelege experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea 
unui post în cadrul proiectelor POCU 2014-2020. Verificarea experienței profesionale specifice se aplică 
experților implicați în proiect, se va specifica in formularul cererii de finanțare și va fi dovedită prin 
documente justificative (de ex., recomandări, contracte de muncă, fișe de post etc.). 

Managerul de proiect și coordonatorii din partea partenerilor pentru activitățile acestora se 
nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea secțiunilor relevante 
din formularul cererii de finanțare și prin încărcarea în sistemul electronic a CV-urilor în format Europass 
(format .pdf semnat pe fiecare pagină) și a documentelor justificative din care să reiasă experiența 
profesională a expertului, precum și calificările acestuia (în format .pdf, semnate „Conform cu 
originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională relevantă a expertului, propus precum și 
calificările (studiile) acestuia. 

 

� Plafoanele de decontare aferente personalului proiectului se exprimă per oră lucrată. 

� În justificarea bugetului proiectului trebuie să se precizeze cu exactitate numărul de ore de lucru 
pe zi, după caz, precum si numarul de zile sau luni pentru care va fi angajată cu contract individual 
de muncă fiecare persoană din proiect.  
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� Plafoanele de decontare prezentate mai sus reprezintă valori maxime rambursabile de către AM 
POCU, reprezentând salariul brut (fără contribuţiile angajatorului). In stabilirea plafoanelor de 
decontare a salarilor expertilor în cadrul proiectelor, solicitantii vor respecta principiul unei utilizări 
eficiente a fondurilor alocate. 

� Taxele şi contribuţiile angajatorului reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul POCU, dar nu sunt 
incluse în aceste plafoane maximale de referinţă. 

� În cazul unui contract de muncă decontat parțial prin proiect (norma pe proiect și norma în afara 
proiectului), ponderea salariului decontat pe proiect din total salariu conform Contract de Muncă 
va fi proporțională cu perioada lucrată în proiect 

� Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă sau raporturi de serviciu) sunt eligibile inclusiv 
cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în 
implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale 
aplicabile, zilele de concediu medical suportate de angajator, zilele pentru care indemnizația 
pentru incapacitate temporară de muncă a salariaţilor implicaţi este suportată de angajator. 

În stabilirea salariului lunar (contracte de munca cu numar egal de ore de lucru in fiecare zi), în baza 
retribuţiei echivalente pe oră, se va lua ca punct de referinţă ziua de lucru de 8 ore şi o medie de 21 de 
zile lucrătoare pe lună, după următoarea formulă:  

���� = �	�			�	21	��� 

Unde: 

Tcsl – Total costuri salariale lunare 

V – Valoarea retributiei orare 

N – Numărul de ore lucrate pe zi de un expert 

 

Odată stabilit salariul după formula de mai sus, valoarea retributiei lunare va ramane fixă, indiferent de 
numărul de zile lucrătoare dintr-o lună.  

 

4.3.6.2. Suprapunerea de funcții 

Pentru respectarea principiului cost-eficiență în evaluarea proiectelor, aplicanții se vor asigura că în 
cadrul aceluiași proiect nu sunt prevăzute/bugetate funcții ale căror atribuții sau responsabilități se 
suprapun sau se vor asigura că nu sunt prevăzute funcții care nu sunt justificate/fundamentate. 
Solicitantul va justifica includerea in bugetul proiectului a mai multor experți de același tip, (ex: grup 
tinta semnificativ, număr mare de persoane de consiliat, grupe paralele de cursanți pentru formare sau 
practică, mediere sau campanii în mai multe orașe sau locații simultan, etc.). 

În faza de evaluare, evaluatorii fac observații și, dacă este cazul, diminuări de buget, acolo unde constată 
o încărcare nejustificată a programului de lucru sau a echipei de experți. 

Beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul ca experții din echipa de implementare nu desfăşoară 
activităţi de management de proiect şi nu au atribuții sau raportează activități în acest sens.  

Managerul de proiect nu are obligația completării unui raport de activitate lunar, ci doar a pontajului 
individual lunar.  
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Coordonatorii activităților sau grupurilor de activități vor fi considerați ca fiind parte din echipa de 
implementare și vor raporta activitatea lor în cadrul activităților tehnice pe care le coordonează. 

 

 

4.3.7. Cheltuieli aferente activităților subcontractate  

Pentru selecţia prestatorilor serviciilor externalizate (subcontractate) beneficiarul/ partenerul va 
respecta prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dacă este instituție 
publică, sau Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire 
aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul 
Convergentă, dacă este entitate privată cu personalitate juridică. 

Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoană Fizică 
Autorizată - denumită în continuare PFA) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, 
inclusiv AMPOCU/OIPOCU responsabil toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În 
acest sens, în calitate de achizitor aveţi obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin 
contractul încheiat cu prestatorul/ prestatorii.  

Spre exemplificare, următoarele tipuri de activităţi, fără a se limita la acestea, pot face obiectul unei 
externalizări (subcontractări): 

� diverse servicii specializate, achiziţionate de pe piaţă, inclusiv PFA, pentru care Solicitantul sau 
partenerii nu au expertiza necesară (servicii de formare profesională, servicii de informare și 
consiliere profesională, servicii suport pentru managerul de proiect etc.);  

� contractele încheiate cu operatori economici în vederea furnizării unor servicii de suport/logistice, 
cum ar fi: dezvoltarea de aplicatii si sisteme informatice, sau componente ale acestora, organizarea 
de evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a participanţilor şi/sau a 
personalului propriu, sonorizare, interpretariat, editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de 
instruire/formare, editarea şi tipărirea de materiale publicitare, etc. 

Activităţile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul 

acestuia7. Prin excepție, partenerii pot subcontracta activități/subactivități suport (de ex., organizare 

evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a participanţilor şi/sau a personalului 

propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități relevante, pentru care au fost selectați 

ca parteneri în baza expertizei în domeniu. 

Atenție! Achizitorul are obligația justificării corespunzătoare a valorii estimate a bunurilor si serviciilor 
achiziționate. In acest sens, fiecare achiziție de bunuri/servicii va avea la baza o nota de fundamentare 
a valorii achiziției. Nota de fundamentare va conține, pe cat posibil, cereri de ofertă de la operatori 
relevanţi şi cunoscuţi de pe piaţă în domeniile in care se dorește achiziția. 

In situația în care este necesara achiziția de servicii, Achizitorul va folosi pentru estimarea valorii 
aferente serviciilor necesare plafoanele orare maximale prevăzute în prezentul ghid (la care se adaugă 
contribuțiile angajatorului), corelate cu nivelul de experiența si cu tipologia expertului/experților 
necesar/necesari. În implementare, AM/OI POCU poate solicita spre verificare documente justificative 
care probează nivelul de experiență al experților subcontractați. 

                                                        
7Ȋn cazul în care legislaţia specifică din statele membre UE, de provenienţă a partenerilor transnaţionali, nu consideră ca fiind subcontractate 

cheltuielile aferente experţilor care, în baza formei de angajare, sunt obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional, aceste cheltuieli 

nu intră sub incidenţa acestui subcriteriu. Ȋn această situaţie, menţionarea în cererea de finanţare a referinţelor legislative aplicabile experţilor 

partenerului transnaţional se va face conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului. 
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În cadrul proiectelor finanțate din POCU nu sunt obligatorii serviciile de audit financiar și expertiză 
contabilă. În situația în care, pentru implementarea proiectului, solicitantul decide utilizarea acestor 
servicii, cheltuielile aferente vor fi încadrate în categoria cheltuielilor indirecte. 

 

4.3.8. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităților proiectului 

� Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA. 

� Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule  plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, 
inclusiv TVA. 

Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU. Decontarea 
acestor cheltuieli se va realiza proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. 

În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare 

duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile 

pentru finanţare din POCU proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în 

care gradul de utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este 

mai mare sau egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare 

pe lună este de mai mic decât 50%, rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare. 

 

 

4.3.9. Cheltuieli de tip FEDR 

Cheltuielile de tip FEDR pot fi solicitate în cadrul unei cereri de finanțare în corelare cu necesitatea unor 
astfel de resurse în raport cu obiectivele stabilite. În acest sens, cheltuielile de tip FEDR reprezintă 
exclusiv cheltuieli directe, aferente activităților proiectului.  

Exemplu de cheltuieli de tip FEDR directe (listele de cheltuieli eligibile sunt incluse în Ghidul solicitantului 
Condiții Specifice): echipamente tehnologice pentru activități cu grupul țintă, adaptare pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități a clădirilor utilizate în activitățile cu grupul țintă, dotări locații pentru 
activitățile cu grupul țintă, echipamente destinate experților pentru activitățile cu grupul țintă (de ex., 
videoproiector pentru activitatea de formare profesională) etc.  

Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 10% din valoarea cheltuielilor 
directe eligibile aferente proiectului.  

 

Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru: 

� laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA; 

� computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA; 

� videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA; 

� imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA; 

� multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA; 

� tabletă - 900 lei inclusiv TVA. 

Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU. 

Echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie justificate din punctul de vedere al 
caracteristicilor tehnice și al necesității acestora în vederea îndeplinirii activităților.  
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Lista detaliată a cheltuielilor de tip FEDR va fi inclusă în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent 
fiecărei cereri de propuneri de proiecte. 

 

4.3.10. Asigurarea rezonabilității costurilor 

În temeiul OUG 66/2011 și a normelor sale de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, 
solicitanții de finanțare sunt obligați să asigure, iar evaluatorii sunt obligați să verifice, încă din faza de 
depunere a proiectelor, justificarea prețurilor și costurilor introduse în buget, în raport cu prețul pieței. 
Pentru aceasta, se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, 
consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea 
corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect. 

 

4.4. Teme secundare FSE 

Solicitanții trebuie să aibă în vedere temele secundare identificate în cadrul POCU la nivelul fiecărei axe 
prioritare și să prezinte măsura în care proiectul contribuie la una sau mai multe dintre aceste teme (ex. 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor; inovarea socială; îmbunătățirea competitivității IMM-urilor; consolidarea 
cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; creşterea accesibilităţii, utilizarea şi calitatea TIC; 
nediscriminarea; egalitatea de șanse între femei și bărbați etc.). De asemenea, se va cuantifica aportul 
financiar la fiecare dintre temele secundare FSE selectate, raportat la bugetul total al proiectului. 
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CAPITOLUL 5 . Completarea cererii de finanțare 

Cererea de finanțare se completează integral și exclusiv în portalul MySMIS. 

A. Pentru a putea completa și depune o cerere de finanțare este necesar să vă creați un cont de 
utilizator. Contul de utilizator este creat de către o persoană fizică și poate fi utilizat pentru a 
gestiona toate proiectele în care acest utilizator este implicat, indiferent de persoana juridică ce 
administrează proiectele respective.  

Persoanele juridice pot deschide cont NUMAI prin intermediul unei persoane fizice. 

a. CREARE CONT PERSOANA FIZICA / Autentificare 

1. La accesarea MySMIS2014 (https://2014.mysmis.ro) primul pas este crearea unui cont de 

utilizator. Informatiile trebuie sa fie reale si conforme cu cele din actul de identitate (pentru 

cetatenii/rezidentii romani) deoarece sistemul informatic realizează verificarea datelor 

introduse cu baza de date a Ministerului Afacerilor Interne.  

2. Trebuiesc completate TOATE campurile obligatorii. Secţiunea aferentă creării contului 

utilizatorului va cuprinde datele de identificare ale persoanei fizice care creează contul de 

utilizator: nume de familie, prenume, cetăţenie, CNP, serie si nr. act de identitate, adresă etc. 

3. Pentru crearea contului este necesară definirea unei parole carea sa contina minim 8 caractere, 
cel putin o litera mare, o cifra si un caracter special şi confirmarea acesteia cu sistemul. 

4. Dupa completarea tuturor datelor de înregistrare cu caracter obligatoriu, sistemul informatic 

trimite un email de activare al contului de utilizator, pe emailul introdus la înregistrare. Link-ul 

este activ timp de 30 de minute de la momentul salvarii datelor. 

5. Login-ul in contul de utilizator se poate face in doua moduri: e-mail sau nume utilizator generat 

de sistem si primit de utilizator o data cu link-ul de activare. 

6. Recuperarea parolei pentru cont pe baza adresei de e-mail si a verificarii nr., serie act identitate 

7. Dupa accesarea contului sunt disponibile urmatoarele optiuni: 

i. Solicitarea de inrolare la un proiect; 

ii. Crearea de entitati juridice; 

iii. Alegerea unei entitati juridice deja create la care utilizatorul a fost deja inrolat; 

iv. Modificarea parolei de cont; 

v. Modificarea datelor de profil; 

vi. Identificarea electronica a utilizatorului. 

 

b. CREARE CONT ENTITATE JURIDICA / Autentificare 

8. Pentru crearea unei entitati juridice este nevoie de realizarea identificarii electronice. 

9. Identificare electronica presupune 3 pasi: 

i. Descarcarea formularului de inregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitala. 

ii. Semnarea digitala a documentul descarcat 

iii. Incarcarea in sistem a documentului semnat electronic 

10. Dupa realizarea identificarii electronice se poate crea entitatea juridica cu completarea datelor 

solicitate si descarcarea si semnarea electronica a declaratiilor aferente pentru reprezentant 

legal/imputernicit pentru acea entitate. 

11. Dupa crearea entitatii juridice la aceasta se pot inrola utilizatori si se pot crea asocieri de entitati 

juridice la nivelul proiectele din portofoliul acelei entitati. 

12. In urma crearii entitatii juridice, inrolarii de utilizatori se pot crea proiecte in sistem, la care se 

pot  asocia entitati juridice, de asemenea pe baza unui cod de asociere solicitat entitatii care a 

creat proiectul, disponibil in functia Atribute proiect. Fluxul este acelasi ca la inrolare 

solicitare/acceptare; 
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c. INROLAREA = Asocierea unei persoane fizice la o persoană juridică 

13. Pentru inrolarea la o persoana juridica pentru a crea si edita proiecte pentru aceea persoana 

juridica este necesara cunoasterea unui cod de inrolare obtinut de la persoana juridica unde se 

doreste inrolarea. Dupa solicitarea de inrolare trebuie primit acceptul din partea entitatii. Dupa 

primirea acceptului se pot crea si edita proiecte pentru aceea persoana juridică. 

d. Inceperea completarii unei SOLICITARI de FINANTARE 

14. Crearea de proiecte in sistem presupune definirea unui titlu si alegerea apelului pe care va fi 

depus proiectul (din lista tuturor apelurilor deschise in acel moment). 

15. Utilizatorul inrolat unei entitati juridice (persoana fizica asociat unei entitati persoana juridica) 

va putea vedea si va putea alege din toate proiectele create pe acea entitate juridica. 

16. Dupa crearea/alegerea unui proiect se pot introduce date pe structura definita de AM/OI la 

apelul ales pentru acel proiect. 

17. Introducerea de date se poate face pe pasi, unul dupa celalalt, sau utilizand aleator functiile din 

stanga ecranului. 

18. Sistemul permite atasarea de documente, in functie de necesitatile stabilite in Ghidurile Conditii 

Specifice. 

19. Dupa introducerea informatiilor in pasul respectiv este necesara salvarea acestora ! 

20. Sistemul permite vizualizarea tuturor informatiilor introduse in cererea de finantare prin functia 

de la meniul „Vizualizare proiect” 

21. Pentru transmiterea proiectului se vor parcurge urmatorii pasi: 

pas 1 - se selectează funcția ”Transmitere proiect”; 

pas 2 - se apasă butonul ”Blocare editare proiect”; 

pas 3 - se confirmă continuarea procesului; 

pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf; 

pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic; Aceast document va fi 

semnat electronic de persona identificata electronic ca fiind reprezentant legal/imputernicit 

pentru acea entitate juridica. 

 

B. Pentru comunicarea cu autoritatea de management/organismul intermediar despre progresul 
procesării cererii de finanţare este necesar să introduceți o adresă validă de e-mail pe care să 
o verificați în mod frecvent. 

C. Identificarea electronică – datele pot fi introduse în sistemul electronic de către orice persoană 
fizică (cu respectarea paşilor de mai sus privind crearea contului) însă, pentru a fi recunoscute 
ca o aplicaţie şi a intra în procesul de evaluare TREBUIE validate printr-o semnătură electronică 
a reprezentantului legal sau a împuternicitului legal a persoanei juridice care solicită finanţarea. 

D. Pentru înregistrarea semnăturii electronice este necesară completarea formularul "Înregistrare 
Semnătura Electronica MySMIS" şi semnarea lui cu un certificat existent deținut de 
reprezentantul legal sau persoana împuternicită a solicitantului de finanțare nerambursabilă. 

a. Procurarea semnăturii electronice :  
i. Semnătura electronică este eliberată la cerere de către furnizorii de certificate 

digitale, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, unde este actualizat periodic Registrul furnizorilor de 
servicii de certificare pentru semnatura electronica 
(http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii‐de‐activitate‐ale‐MCSI/Tehnologia‐
Informatiei/Servicii‐electronice/Semnatura‐electronica) 

ii. Autoritatea de certificare a semnăturii electronice va verifica datele din 
documentul dvs. şi va valida semnătura electronică. 
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E. Utilizatorul persoană fizică va crea profilul persoanei juridice pe care o reprezintă. Dacă 
persoana juridică există deja în baza de date, aceasta poate fi căutată după nume, numărul de 
înregistrare de la Registrul Comerțului sau CUI. În caz contrar se vor completa toate câmpurile 
afișate de sistem. Aceste câmpuri conţin date generale care au caracter obligatoriu, cum ar fi: 
data înfiinţării, clasificare economică, sediul social, date financiare pentru  ultimii trei ani 
raportate la organele abilitate ş.a. Un capitol important este reprezentat de datele referitoare 
la finanţări anterioare, în care sunt introduse informaţii necesare evaluării experienţei 
anterioare (de ex. valoare şi durată proiect, rol în proiect, domeniu proiect, obiective, rezultate, 
activităţi etc.). 

F. Atât solicitantul, cât şi partenerul vor trebui să încarce în sistem un set de declaraţii standard 
care să certifice încadrarea în criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid, precum şi 
în ghidul solicitantului aferent propunerii de proiect pentru care se solicită finanţarea. 

G. Cele mai importante date care trebuie completate sunt datele referitoare la proiect, solicitate 
în secţiunile: 1. Solicitant/2. Atribute proiect/3. Responsabil de proiect/4. Persoana de 
contact/5. Capacitate solicitant/6. Localizare proiect/7. Obiective proiect/8. Rezultate 
așteptate/9. Context/10. Justificare/11. Grup țintă/12. Sustenabilitate/13. Relevanță/14. 
Riscuri/15. Principii orizontale/16. Metodologie/17. Indicatori prestabiliți/18. Indicatori 
suplimentari proiect/ 19. Plan de achiziții/ 20.Resurse umane implicate/ 21. Resurse materiale 
implicate /22. Activități previzionate/ 23. Buget - Activități și cheltuieli/ 24. Buget – Plan 
anual de cheltuieli/25.Buget – Rezultate/26.Buget – Localizare geografica/27. Buget – Tema 
secundara FSE/ .”. Toate aceste secţiuni conţin în cea mai mare parte informaţii structurate, 
solicitantul trebuind să aleagă dintr-o listă predefinită parametrul adecvat aplicaţiei sale. De 
exemplu, pentru a preciza categoria de beneficiar de finanţare, solicitantul va alege din lista 
prestabilită tipul în care se încadrează (societate comercială, ONG, instituţie a administraţiei 
publice centrale, instituţie a administraţiei publice locale etc.).   
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CAPITOLUL 6 . Procesul de evaluare si selecție 

 

Aspecte generale privind conformitatea administrativă și evaluarea tehnică și financiară 

6.1. Paşii principali de urmat în cadrul procesului de evaluare şi selecţie pentru mecanismul competitiv 

Procedura de evaluare şi selecţie este aceeaşi pentru cererile de propuneri de proiecte cu depunere la 
termen şi pentru cele cu depunere continuă. 

 

Pasul 1: Depunerea cererii de finanţare 

Solicitantul depune cererea de finanţare prin sistemul informatic existent la nivelul Ministerului 
Fondurilor Europene. Cererea de finanţare primeşte automat un număr de înregistrare a depunerii 
(număr, dată, oră).  

 

Pasul 2: Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii 

Fiecare cerere de finanţare este evaluată de către 2 experți evaluatori. Evaluatorii pot cere solicitantului 
clarificări conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantului, atunci când aceștia consideră că o informaţie 
lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea 
conformităţii administrative şi a eligibilităţii.  

Această etapă va dura în medie 20 de zile lucrătoare.  

 

Pasul 3: Evaluarea tehnică şi financiară 

Pentru ca un proiect să poată fi aprobat pentru finanţare, acesta trebuie să îndeplinească în mod 
concomitent următoarele condiţii: să obţină în total minim 70 puncte şi să nu primească 0 (zero) puncte 
la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnică şi financiară. În caz contrar, proiectul este 
considerat respins.  

Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, va fi respins. 

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară. Experţii evaluatori pot 
recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel: 

� cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile 

şi/sau 

� cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care 

� fie nu au legătură directă cu activităţile propuse,  

� fie nu sunt necesare pentru execuţia proiectului,  

� fie sunt disproporţionat de mari faţă de obiectivul proiectului. 

Modificarea bugetului propusă de evaluatori nu poate depăşi 30% din valoarea solicitată spre 
finanţare. În caz contrar, cererea de finanţare este respinsă. Comisia de evaluare va cere acordul 
solicitantului asupra modificării bugetare propuse, răspuns pe care solicitantul trebuie să îl expedieze 
în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dacă solicitantul nu expediază 
răspunsul în termenul limită, AMPOCU / OIPOCU consideră modificările bugetului ca fiind aprobate 
tacit. 

Această etapă va dura în medie 30 de zile lucrătoare.  
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Pasul 4. Contestarea 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare 
etapă. Procesul de soluţionare a contestațiilor se desfășoară la nivelul AMPOCU care constituie 
Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor (CSC). Decizia Comitetului de soluţionare a contestaţiilor este 
definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Ea poate fi atacată la instanțele judecătorești în 
condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. 

CSC respinge automat contestaţiile care: 

� reclamă neprimirea scrisorilor de cerere de clarificări sau a scrisorilor de comunicare a rezultatelor 
verificării şi evaluării, dar a căror primire AMPOCU / OIPOCU o poate dovedi cu confirmarea de 
primire electronică sau cu raportul de expediţie prin fax;  

� contestaţiile expediate de solicitant după termenul de 5 zile lucrătoare de la cea mai timpurie 
primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evaluării tehnice şi financiare, respectiv cea mai 
timpurie dintre e-mail şi fax. 

Vor fi reevaluate doar criteriile contestate. 

Termenele estimative de soluționare contestații sunt 15 zile lucrătoare pentru etapa de Verificare a 
conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru etapa de Evaluarea 
tehnică şi financiară.  

 

6.2. Paşii principali de urmat în cadrul procesului de evaluare şi selecţie pentru mecanismul non-
competitiv 

Pasul 1. Depunerea şi evaluarea ideii de proiect 

Faţă de procedura de evaluare ce trebuie urmată în cadrul mecanismului competitiv, mecanismul non-
competitiv presupune o etapă suplimentară, respectiv cea de depunere şi evaluare a unei fişe/idei de 
proiect, înainte ca aceasta să fie dezvoltată într-o cerere de finanţare.  

Fişa de proiect se evaluează după criterii de eligibilitate şi tehnico-financiare şi nu poate fi respinsă decât 
din motive de eligibilitate. Fişa de proiect se dezvoltă de către Solicitant cu sprijin din partea AM POCU, 
până la un nivel considerat acceptabil pentru a fi dezvoltat într-o cerere de finanţare.  

Pasul 2. Depunerea şi evaluarea cererii de finanţare 

Cererea de finanţare nu va modifica elementele stabilite în cadrul fişei de proiect. Solicitantul poate cere 
sprijinul AM POCU pentru elaborarea proiectului. 

Pentru evaluarea cererii de finanţare se vor urma aceiaşi paşi ca în cazul mecanismului competitiv, cu 
excepţia solicitării de clarificări (pentru evaluarea proiectelor non-competitive nu se solicită clarificări).  
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CAPITOLUL 7. Principii orizontale 

Principiile aplicabile şi relevante pentru toate operaţiunile finanţate din fonduri ESI, ce trebuie avute în 
vedere, după caz, în cadrul proiectelor finanţate în cadrul POCU, sunt:  

� Egalitatea de şanse și tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor 
cu dizabilităţi) 

� Dezvoltarea durabilă (poluatorul plătește, reziliența la dezastre, utilizarea eficientă a resurselor, 
atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, conservarea și protecția biodiversității)  

� Schimbări demografice 

Solicitanţii POCU trebuie să asigure integrarea acestor principii atât în procesul de elaborare a 
proiectelor, cât şi pe tot parcursul implementării acţiunilor, precum şi în procesul de raportare, chiar 
dacă proiectul vizează în mod specific problematica unui principiu orizontal. Descrierea modului în care 
sunt integrate temele orizontale, precum şi respectarea obligaţiilor minime prevăzute de legislaţia 
relevantă atât la nivelul activităţilor, cât şi în selectarea grupului ţintă, reprezintă un criteriu de 
eligibilitate a proiectelor POCU, ceea ce impune cunoaşterea de către solicitanţi a legislaţiei în domeniu 
şi acordarea unei atenţii sporite obligaţiilor minime legale, aşa cum sunt reflectate în Ghidul privind 
integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de 
Investiţii 2014-2020 (partea I şi partea a-II a) /Ghidurile Specifice.  
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CAPITOLUL 8 . Contractarea proiectelor 

Toate cererile de finanțare care au fost selectate pentru finanțare vor intra în procesul de contractare 
care se finalizează cu semnarea contractului de finanțare. 

 

� Beneficiari cu proiecte multiple 

În cazul aplicanților organizații de drept privat care au cel puțin 2 proiecte aflate in implementare în 
cadrul tuturor apelurilor finanțate din POCU, la data contractării celei de a doua cereri de finanțare, se 
vor aplica în etapa de contractare următoarele prevederi: 

1. în cazul aplicanților pentru care s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de 
afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar- 
contabile, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile contractate în cadrul apelurilor 
lansate în cadrul POCU nu poate depăși dublul sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale 
pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform bilanțului contabil. 

2. aplicanții pentru care s-a calculat capacitatea financiară ca procent maxim (30% sau 20%) din 
valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu pot contracta mai 
mult de 2 proiecte în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU. 

3. în cazul în care aceluiași aplicant i-au fost aprobate spre finanțare cel puțin 2 proiecte, dintre 
care cel puțin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de 
afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar-
contabile, în etapa de precontractare se va aplica algoritmul de la punctul 1 de mai sus.  

Exemplu: 

Tip de instituție PROIECT 1 PROIECT 2 PROIECT 3 

1. ONG - capacitatea financiară pe baza sumei veniturilor totale (VT) pe ultimii 3 ani 

Suma Veniturilor 
Totale pe ultimii 3 ani = 
1.000.000 

Valoarea maxima a 
AFN care poate fi 
contractată = 
2.000.000  

AFN = 900.000 AFN = 1.000.000 AFN = 500.000 

Decizie de contractare DA DA NU 

2. SRL - capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri (CA) pe ultimii 3 ani 

Suma CA pe ultimii 3 
ani = 3.000.000 

Valoarea totală AFN 
care poate fi 
contractată = 
6.000.000 

AFN = 2.000.000 AFN = 1.800.000 AFN = 1.000.000 

Decizie de contractare DA DA DA 
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Tip de instituție PROIECT 1 PROIECT 2 PROIECT 3 

3. ONG - capacitatea financiară ca procent maxim (30%) din AFN solicitată la nivel de proiect 

Suma VT pe ultimii 3 
ani –  

AFN = max. 30% din 
AFN totală 

AFN = max. 30% din 
AFN totală 

AFN = max. 30% din 
AFN totală 

Decizie de contractare DA DA NU 

4. SRL - capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri (CA) pe ultimii 3 ani și ca procent 
maxim (30%) din AFN solicitată la nivel de proiect 

Suma CA pe ultimii 3 
ani = 500.000 

Valoarea totală AFN 
care poate fi 
contractată = 
1.000.000 

AFN = 800.000 AFN = max. 30% din 
AFN totală 

AFN = 700.000 

Decizie de contractare DA DA NU 
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CAPITOLUL 9. Informare și publicitate 

Activităţile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea 
regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuală. 

In ceea ce priveste informarea publicului larg cu privire la proiectul aflat în implementare, Beneficiarul 
va promova masuri de informare si publicitate adaptate si corelate cu activitățile si anvergura 
proiectului. În funcție de tipologia apelului de proiecte și a publicului larg căruia i se adresează măsurile 
de informare si publicitate a proiectului, pot fi utilizate inclusiv platforme media precum: Facebook, 
Instagram, Twitter, etc. 

Activităţile de informare şi publicitate se referă la publicitatea cu caracter general aferentă proiectului 
și vor fi bugetate la cheltuieli indirecte.  

În funcție de specificul apelului de proiecte, pot fi bugetate activități specifice adresate grupului țintă, 
de tipul campanii de informare și conștientizare, campanii de recrutare a grupului țintă etc.; aceste 
activități nu reprezintă măsuri de informare si publicitate a proiectului, ci activități/subactivități de sine 
stătătoare, care vor fi bugetate la cheltuieli directe. 
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ANEXE 

1. Contractul de finanțare (model standard) 

2. Declarația de angajament 

3. Declarația de eligibilitate  

4. Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări 

5. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 
propus spre finanţare din FESI 2014-2020 
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Abrevieri 
 

AM Autoritate de Management 

AP Acordul de Parteneriat 

CDFUE Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

CDI Cercetare - Dezvoltare și Inovare 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FESI Fondurile Europene Structurale și de Investiții 

FSE Fondul Social European 

GES Gaze cu efect de seră 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

NU Națiunile Unite  

OIM Organizația Internațională a Muncii  

ONU Organizația Națiunilor Unite 

OT Obiectiv Tematic 

POC Programul Operațional Competitivitate 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 

POR Programul Operațional Regional 

POPAM Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

PNDR Programul National de Dezvoltare Rurală 

RDC  Regulament privind dispozițiile comune  

TIC Tehnologia informaţilor şi comunicaţiilor  

TFUE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
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Cuvânt înainte  
 

Acest ghid este destinat să faciliteze aplicarea obiectivului orizontal al  egalității de șanse și de 

tratament  în utilizarea fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 și pentru a încuraja acțiuni și 

măsuri eficiente în elaborarea și implementarea proiectelor, în conformitate cu prevederile 

Acordului de Parteneriat dintre România și Uniunea Europeană. 

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, reunește următoarele principii de 

bază, așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale și 

de Investiții 2014-2020 , respectiv:  

� egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen); 

� nediscriminarea.  

Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament se va acorda atenție accesibilității pentru 

toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului.  

În plus, egalitatea de șanse este privită în contextul schimbărilor demografice, din perspectiva 

efectelor îmbătrânirii populației și al eliminării decalajelor dintre generații. 

Prezentul ghid urmărește să sprijine potențialii beneficiari care solicită finanțare nerambursabilă 

din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), în integrarea principiilor egalităţii de 

șanse și de tratament în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și până la finalizarea 

acestora.  

Ce cuprinde ghidul: 

o principalele elemente ale cadrului legal european și național cu privire la egalitatea de 

șanse și tratament; 

o recomandări cu privire la integrarea egalității de șanse și de tratament în proiecte 

propuse pentru finanțare/ finanțate din fondurile ESI; 

o exemple de bună practică în integrarea egalității de șanse. 

Anexele ghidului cuprind un inventar al cadrului legislativ în domeniul integrării egalității de 

șanse și tratament, atât la nivel național, cât și la nivel european, alte materiale informative, 

precum și un mic dicționar explicativ al celor mai utilizați termeni. 

 

Recomandările din ghid sunt indicative și trebuie adaptate în strânsă legătură cu  

ghidul solicitantului şi regulile aplicabile  

programului operaţional prin care doriţi să obţineţi finanţare! 
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1. Introducere 

Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei 

persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a 

Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene 

(versiunea consolidată).  

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității reprezintă o 

condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Fondurile Europene 

Structurale și de Investiții reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii Europene menit 

să sprijine implementarea acestor obiective. 

În acest sens, Regulamentul privind dispozițiile comune de implementare a FESI nr. 1303/2013 

(RDC), denumit în continuare Regulamentul Comun, stabilește ca obiectiv „eliminarea 

inegalităților și promovare a egalității între bărbați și femei în conformitate cu articolele 2 și 3 

din Tratat, şi face legătura și cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.  

În contextul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, articolul 7 al Regulamentului comun 

prevede că:   

”Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe 

criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală în timpul pregătirii și implementării programelor. Pe toată durata 

pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea 

pentru persoanele cu dizabilități”. 

Regulamentul privind Fondul Social European nr. 1304/2013 prevede că: 

”Prin intermediul FSE, statele membre și Comisia sprijină, de asemenea, acțiuni 

punctuale specifice […], în scopul creșterii participării durabile a femeilor la ocuparea 

forței de muncă și al creșterii numărului de femei angajate, combătând astfel 

feminizarea sărăciei, reducând segregarea pe motive de gen, combătând stereotipurile 

de gen pe piața forțelor de muncă și în educație și formare și promovând reconcilierea 

vieții profesionale cu viața privată pentru toți, precum și repartizarea egală a 

responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei.” (Art. 7 Promovarea egalității de 

șanse între bărbați și femei)  

și  

”[…] combaterea tuturor formelor de discriminare, precum și îmbunătățirea accesului 

persoanelor cu handicap, în vederea îmbunătățirii integrării pe piața forțelor de muncă, 

în educație și formare, consolidând astfel incluziunea socială, reducând inegalitățile în 

ceea ce privește nivelul de educație și starea de sănătate și facilitând tranziția de la 

asistența instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității, în special în cazul celor 
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care se confruntă cu discriminarea multiplă.” (Art. 8 Promovarea egalității de șanse și 

nediscriminarea) 

2. Cadrul strategic privind egalitatea de șanse și de tratament  

Principalele documente strategice în domeniul egalității de șanse şi tratament la nivel european 

sunt: 

• Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți; 

• Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015; 

• Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit 

pentru o Europă fără bariere (COM/2010/0636 final). 

La acestea se adaugă Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă 

(Strategia UE 2020).   

Principalul document strategic în domeniul egalității de șanse la nivel național este Strategia 

națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017. 

Alte strategii relevante pentru tematică sunt: 

• Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 

2015-2020; 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

• Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020; 

• Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

• Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016-

2020; 

• Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice 2015–2020; 

• Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020. 

3. Cadrul conceptual  
 

 Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei  

Consiliul European a definit egalitatea șanse și de tratament între bărbați și femei sau 

egalitatea de gen, astfel: 

„Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru 

ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul 
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inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline 

a femeilor și bărbaților în societate.” 

Prevenirea oricărei forme de discriminare 

În articolul 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului se stipulează: 

„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta 

Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, 

limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, 

naştere sau orice alte împrejurări.” 

Nevoia respectării acestui principiu provine din faptul că, în practică, apartenența la unele 

grupuri sociale determinate de caracteristici precum genul, originea etnică, apartenența 

religioasă, orientarea sexuală și existența unei dizabilități sau a unei boli ce poartă un stigmat 

social (HIV), generează adesea situații de inegalitate, care trebuie combătute, tocmai pentru a 

asigura o egalitate de șanse reală. 

Accesibilitatea pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructura care sunt furnizate 

sau deschise publicului  

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 

2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca  

“posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de 

egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și 

comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. 

De asemenea, conform Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

ratificată  de România prin Legea nr. 221/2010, 

“pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să 

participe pe deplin la toate aspectele vieţii, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura 

acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, 

informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de 

comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, 

cât şi rurale” 

 

Schimbările demografice 

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se 

adaptează permanent  la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările 

în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.1 

                                                             
1 http://www.sociopolitical-

observatory.eu/uploads/tx_aebgppublications/Working_Paper_no_4_Observatory_Demographic_change_in_Europe_Overview.
pdf  
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Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de:  

• Îmbătrânirea populației; 

• Rate scăzute ale natalității;  

• Structuri familiale modificate; 

• Migrație.  

Schimbările demografice au un impact major asupra economiei europene și a statelor membre, 

afectând în aceeași măsură atât zonele rurale, cât și pe cele urbane, având implicații ce impun o 

serie măsuri proactive, printre altele: 

� îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în 

vârstă; 

� sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de 

muncă, de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a 

persoanelor în vârstă; 

� furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere 

facilități și îngrijire persoanelor în vârstă; 

 

4. Prevederi legale privind egalitatea de șanse și de tratament  
 

Cadrul legislativ la nivel european 

CARTA DREPTURILOR 
FUNDAMENTALE A 
UNIUNII EUROPENE 

Art. 21.1 „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum 

sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, 

limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, 

vârsta sau orientarea sexuală” 

TRATATUL PRIVIND 
UNIUNEA EUROPEANĂ  

Art. 3 „[…] Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și 

promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, 

solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului […]” 

TRATATUL PRIVIND 

FUNCȚIONAREA 

UNIUNII EUROPENE, 

2009 

Art. 19.1 „Consiliul […] poate lua măsurile necesare în vederea combaterii 

oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau 

convingeri, pe handicap,vârstă sau orientare sexuală” 

CONVENȚIA ONU 

PRIVIND DREPTURILE 

PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 

Scopul Convenţiei este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină 

şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova 

respectul pentru demnitatea lor intrinsecă 
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DIRECTIVE EUROPENE  

Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă 

sau origine etnică  

Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea 

egalității de tratament în ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă 

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament 

între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 

abrogare a Directivei 86/613/CEE 

Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității 

de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă  

Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament 

între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de 

bunuri și servicii 

 

 

Cadrul legislativ la nivel național 

CONSITUȚIA ROMÂNIEI  Art. 4 prevede că  „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor 

cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, 

de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau 

de origine socială.” 

NEDISCRIMINARE  Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare 

Art. 2.1 Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie 

sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii 

de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi 

cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.”  

EGALITATE DE SANSE 

ÎNTRE FEMEI SI BARBATI 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între 

femei şi bărbaţi 

Art. 1 alin. (2) ”În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a 
capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin 
şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora” 
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Art. 2 alin. (1) „Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, 
în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, 
participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la 
constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau 
extinderea oricărei altei forme de activitate independentă, precum şi în alte 
domenii reglementate prin legi speciale.” 

ACCESIBILITATEA Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

Art. 4 „Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanții 

societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de 

aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să respecte și să 

garanteze drepturile persoanei cu handicap,[..]” 

Art. 62.1 „Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit 

construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile 

acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și 

peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile 

publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi 

adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită 

accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap„ 

Art. 70.1 „Autoritățile centrale și locale publice, precum și instituțiile 

centrale și locale, publice sau de drept privat, au obligația de a asigura 

servicii de informare și documentare accesibile persoanelor cu handicap„ 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată  

de România prin Legea nr. 221/2010 

Articolul 9 Accesibilitate  

„1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască 

independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi 

vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi 

mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi 

de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, 

atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea 

şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, trebuie 

aplicate, printre altele la:  

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau 

exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;  

(b) Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile 

electronice şi de urgenţă.  

2. Statele Părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru: 



10 
 

 (a) A elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime 

şi instrucţiunilor pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise 

publicului sau oferite acestuia;  

(b) A se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise 

publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de 

accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;  

(c) A asigura părţilor implicate formare pe probleme de accesibilitate cu 

care se confruntă persoanele cu dizabilităţi;  

(d) A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme 

uşor de citit şi de înţeles;  

(e) A furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi 

interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în 

clădiri şi în alte spaţii publice;  

(f) A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele 

cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la informaţie; 

(g) A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme 

informatice şi de comunicaţii, inclusiv la Internet;  

(h) A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de 

tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele 

incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la 

costuri minime.” 

Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

189/2013: 

� stabileşte condiţiile de calitate ale mediului construit - clădiri civile 

şi spaţiul urban - în vederea asigurării accesului neîngrădit şi 

utilizării acestuia de către persoanele cu handicap, precum şi de 

către persoane aflate temporar sau ocazional în situaţii de 

handicap; 

� se aplică la proiectarea investiţiilor noi pentru realizarea clădirilor 

civile şi spaţiului urban, cu respectarea legislaţiei aplicabile în 

vigoare, precum şi la  proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru 

consolidarea, extinderea, modernizarea, modificarea şi/sau 

transformarea clădirilor civile, precum şi pentru 

modernizarea/reabilitarea spaţiilor urbane existente, cu 

respectarea legislaţiei aplicabile în domeniu. 

RELAȚIILE DE MUNCĂ CODUL MUNCII 

Art.5.1 „În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de 

tratament față de toți salariații și angajatorii” 
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Art. 5.2 „Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată 

pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 

apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 

socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 

activitate sindicală, este interzisă„ 
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3. Forme de integrare a egalităţii de şanse şi de tratament  

Integrarea obiectivului egalității de șanse și de tratament în cadrul proiectelor finanțate din FESI 

exprimă angajamentul de a pune în practică prevederile legale și orientările cuprinse în 

strategiile în domeniu, ținând cont de impactul pozitiv pe care implementarea acestor proiecte îl 

pot avea asupra egalității de gen, nediscriminării, accesibilității și schimbărilor demografice. 

Există diverse forme pentru a aplica în practică principiul egalității de șanse și de tratament în 

implementarea fondurilor ESI, în conformitate cu ceea ce a fost stabilit în cadrul Acordului de 

Parteneriat, precum și în programele operaționale. 

Integrarea prin acțiuni transversale este un proces de abordare integratoare prin care se 

urmărește ca obiectiv permanent organizarea reglementărilor, responsabilităților și resurselor 

unui proiect astfel încât să se obțină în mod egal beneficii pentru diversele categorii de 

persoane şi prevenirea oricărei forme de discriminare. 

Prin abordarea integratoare se are în vedere includerea perspectivei egalității de șanse și de 

tratament, chiar dacă nu există o situație de dezechilibru evident.    

Acțiunile transversale nu presupun înlocuirea acțiunilor specifice care sunt folosite ori de câte 

ori diversele categorii de persoane se află într-o situație defavorabilă, în scopul de a le 

îmbunătăți statutul. 

Cele două categorii de acțiuni sunt complementare şi se potenţează reciproc. 

4. Integrarea  egalității de șanse şi tratament în cadrul proiectelor finanţate din FESI 
2014-2020 

4.1 Potențialul  proiectului de a contribui la egalitatea de șanse  

Integrarea acestor principii nu se poate realiza fără a stabili dacă genul sau vulnerabilităţile 

create de celelalte diferenţe structurale, cum ar fi: rasa, etnia, nivelul de bunăstare socială, 

vârsta, handicapul, orientarea sexuală etc. sunt relevante pentru proiect.   

În acest sens, cei interesați să solicite finanțare nerambursabilă din FESI pot utiliza o serie de 

întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi: 

� Cine va beneficia prin implementarea proiectului? Cui se adresează proiectul? 

(identificarea grupului țintă) 

� Rezultatele proiectul au un impact potențial asupra unei/ unor categorii de persoane? 

(înțelegerea efectelor asupra diverselor categorii de persoane)   

� Analiza problemelor a identificat factori care să fie luați în considerare pentru nevoile 

diferite ale grupului țintă?  

� Nevoile diferite ale grupului țintă necesită adoptarea de măsuri speciale? 

� Există informații, studii sau analize pentru determinarea situației inițiale? 
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Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să determinați dacă un anumit proiect are 

implicaţii directe sau indirecte asupra relaţiilor de gen sau a vulnerabilităţilor create de celelalte 

diferenţe structurale, precum și la asigurarea accesibilității. Cu alte cuvinte, este recomandat ca 

acest proces să fie parcurs pentru definirea propunerii de proiect, chiar dacă în apelul de 

proiecte nu sunt incluse cerinţe sau acţiuni dedicate sprijinirii unei anumite categorii de 

persoane.      

Pe baza informațiilor obținute, printre altele, puteți stabili: 

� obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului; 

� stabilirea de indicatori și ținte pentru măsurarea progresului și efectelor proiectului; 

� grupul țintă;  

� formele de integrare a principiilor astfel încât să promoveze egalitatea de gen, 

prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare, inclusiv asigurarea 

accesibilității;  

� resursele necesare pentru acţiunile de integrare; 

 4.2 Integrarea egalității de șanse în diverse stadii ale proiectului 

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității,  

trebuie să încorporați principiul egalității de șanse și de tratament ca parte integrantă a 

diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, 

monitorizare și evaluare.  

4.2.1. Definirea și planificarea proiectului  

� Considerații generale  

Asigurați-vă că respectați legislația în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și tratament (acte 

normative, politici publice). Necunoașterea legislației privind egalitatea de gen și 

nediscriminarea poate duce la diferențe între diversele categorii de persoane asupra cărora 

proiectul poate avea  impact direct sau indirect. 

În definirea obiectivelor specifice țineți cont de aspectele referitoare la egalitatea de șanse și 

tratament și asigurați-vă că aceste obiective nu contribuie la adâncirea inegalităţilor, că nu 

generează discriminări din punct de vedere al accesibilității pentru cetățeni (servicii publice). 

Răspundeți la următoarele întrebări:  

� Cum pot afecta rezultatele sau activitățile proiectului diferite categorii de persoane?  

� Opțiunile alese conduc la diverse forme de discriminare sau îngrădesc accesibilitatea?  
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� Asigurarea unei abordări participative  

Implicarea potențialilor parteneri și/sau a factorilor interesați este importantă pentru stabilirea 

obiectivelor și activităților proiectului, dar și pentru determinarea impactului pe care acesta îl 

poate produce asupra diverselor categorii de populație: 

� identificați și consultați reprezentanți ai grupului ţintă cu privire la tematica 

proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de șanse și accesibilitate; 

� consultați experți în domeniul egalității de șanse și/sau nediscriminării sau organizații 

neguvernamentale sau instituții guvernamentale/direcții de specialitate ale acestora; 

� luați în considerare opțiunea parteneriatului cu instituții și organizații relevante în 

domeniul egalității de gen și nediscriminării;  

� în cazul proiectelor care au în vedere acțiuni specifice este necesară cooptarea de 

experți în domeniul egalității de șanse și/sau nediscriminării în echipa proiectului; 

 

� Asigurarea unei structuri inclusive a personalului implicat în managementul și 

implementarea proiectului 

� anunțurile de angajare trebuie să ofere șanse egale tuturor categoriilor de persoane, 

inclusiv prin asigurarea accesibilității la informație; 

� asigurați echilibrul de gen în cadrul echipelor de management și implementare a 

proiectului; 

� folosiți experiența și cunoștințele persoanelor mai în vârstă pentru activitățile 

proiectului pentru a răspunde provocărilor generate de schimbările demografice; 

Notă: Diferenţele de șansă în procesul de recrutare a personalului pe o 

caracteristică de origine etnică, sex2, handicap sau vârstă pot fi admise dacă unul 

dintre aceste criterii reprezintă o cerinţă profesională esenţială şi decisivă. În 

acest caz, condiţia pusă trebuie să fie legitimă și proporțională. 

� Crearea unei culturi organizaţionale favorabile incluziunii  

� instruiți personalul implicat în proiect pe teme de egalitate de şanse şi de 

tratament şi dobândirea de cunoştinţe cu privire la inegalităţi;  

� elaborați proceduri operaţionale care să asigure abordarea integratoare;   

 

� Planificarea de acțiuni de informare, publicitate și conștientizare  

Stabilirea unei strategii de comunicare, având în vedere întrebarea: Cum va ajunge mesajul 

către persoanele care au probleme de accesibilitate? În acest sens este recomandat să adaptați 

mesajele în funcție de nevoile diverselor categorii de persoane. 

 

                                                             
2 Legea 202/ 2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei și bărbați, articolul 6 (5)(c) 
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� Achiziţii publice 

� recomandaţi operatorilor economici să introducă aspectele legate de gen şi alte 

vulnerabilităţi în studiile de fezabilitate pe care le veți elabora în cadrul proiectului 

dvs;  

� asiguraţi-vă că produsele achiziţionate nu reprezintă risc de excluziune socială, adică 

accesul la produsele achiziționate să nu fie restricționat pentru anumite categorii de 

persoane; 

 

4.2.2. Implementarea proiectului 

� Considerații generale  

� asigurați-vă că pe parcursul implementării nu apar situații care să contravină 

prevederilor legale în domeniul egalității de gen și nediscriminării; 

� asigurați-vă că toate categoriile de persoane pot să participe în mod egal la 

activitățile proiectului, astfel încât să nu existe bariere care limitează egalitatea de 

șanse (program flexibil, spaţii şi dotări accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități, 

resurse echilibrate în funcție de nevoile diverselor categorii de persoane etc.); 

� asiguraţi în grupul ţintă o structură echilibrată între femei și bărbați, dar și pe grupe 

de vârstă, în funcție de situație; 

� utilizați un limbaj adecvat la elaborarea documentelor în cadrul proiectului,  care să 

evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități; 

� introduceți în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje scurte care 

promovează egalitatea de șanse; 

� introduceți în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje de informare și 

conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și tratament;  

� introduceți în programele de formare un modul de conștientizare cu privire la 

cerințele, drepturile şi contribuţia diverselor categorii de persoane, adaptat la 

tematica proiectului;  

� transmiteți mesajele prin canale multiple și în forme variate. Informațiile trebuie să 

fie, de asemenea, accesibile persoanelor cu dizabilități; 

� diseminați informațiile despre obiectivele și rezultatele proiectului către organizațiile 

și asociațiile care reprezintă interesele diverselor categorii de persoane.  

Exemplu: 

o În cazul organizării unei conferințe, introduceți mesaje cu privire la problematica 

egalității de șanse și tratament. 

o Pentru a purta o conversaţie sau a transmite un mesaj unei  persoane cu 

dizabilitate auditivă este necesară asigurarea mijloacelor de comunicare 

corespunzătoare. De aceea, utilizarea pictogramelor, a limbajului Braille sau a 
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unui interpret în limbaj mimicogestual constituie o obligaţie a primăriilor, 

ministerelor sau oricăror instituţii publice ce desfăşoară activităţi cu publicul. 

o În cazul în care la programele de formare participă persoane cu diverse 

dizabilităţi este necesară asigurarea mijloacelor de comunicare corespunzătoare: 

ecran mare, tastatură, programe adaptate alfabetului Braille, comandă vocală. 

o Acolo unde este cazul, puteți introduce în materialele elaborate următorul mesaj 

„Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul [titlul documentului] pentru denumirea 

diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.” 

 

� Acțiuni specifice 

Dacă proiectul este considerat relevant din punct de vedere al promovării egalității de gen 

și/sau al combaterii vulnerabilităţilor create de celelalte diferenţe structurale, cum ar fi rasa, 

etnia, nivelul de bunăstare socială, vârsta, handicapul, orientarea sexuală etc., o parte dintre 

obiectivele specifice și activitățile proiectului pot fi concepute/formulate astfel încât să 

propuneți măsuri concrete/instrumente care să contribuie la eliminarea  inegalităților și să 

promoveze egalitatea de şanse şi tratament, astfel încât să determine o îmbunătățire a unor 

situații defavorabile în care se află diverse categorii de persoane. Astfel de acțiuni trebuie să fie 

însoțite de realizări concrete, cuantificabile prin utilizarea indicatorilor.  

Recomandare: Utilizați strategiile naționale și europene pentru a identifica teme pentru 

acțiuni specifice proiectului care să includă egalitatea de șanse și 

tratament  

                                                             
3 A se vedea Ordin 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 

spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

Domenii de 

investiţie 
Tipuri indicative de intervenții 

CDI  
� acţiuni de promovare a echilibrului de gen în echipele de cercetare, pentru a încuraja  

participarea femeilor 

TIC 
� dezvoltarea de programe electronice care să faciliteze accesul persoanelor cu diferite 

tipuri de dizabilități 

IMM-uri 

� achiziționarea de echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri de dizabilități; 

� îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru persoane cu mobilitate redusă (ex. prin munca 

la distanță); 

� îmbunătățirea condițiilor de siguranță/confort la locul de muncă (de ex. diminuarea 

riscului de hartuire şi hărțuire sexuală a femeilor în medii dominate de bărbați sau de 

tratament discriminatoriu al bărbaților în medii dominate de femei, parcări sau spaţii 

comune supravegheate video) 

DEZVOLTARE 
URBANĂ 

� adaptarea spaţiului pietonal pentru persoanele cu deficienţe de vedere; 

� dotarea trecerilor pietonale cu semnale auditive pentru persoanele cu deficienţe de auz;  

� investiții în infrastructură3: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 
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4 Ibidem 3 

dizabilități la serviciile publice; 

TRANSPORT 
� asigurarea dotărilor specifice (lifturi de acces în stații, autobuze cu rampă pentru 

cărucioare)  accesului pentru persoane cu dizabilități în mijloacele de transport 

OCUPARE 

� crearea unui mediu favorabil în vederea creării de locuri de muncă în rândul tuturor 

generațiilor (abordarea provocărilor demografice); 

� încurajarea integrării pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la 

fenomenul discriminării; 

� încurajarea antreprenoriatului feminin 

SĂNĂTATE/SOC
IAL 

� adaptarea serviciilor sociale/ de sănătate, inclusiv în orașele și satele mici îndepărtate 

(abordarea provocărilor demografice); 

� servicii de consiliere pentru motivarea persoanelor vârstnice de a-şi îmbunătăţi abilităţile 

profesionale în vederea continuării activităţii pe piaţa forţei de muncă sau evidenţierea 

unor caracteristici specifice vârstei (sănătatea, finanţele, beneficiile utilizării tehnologiei 

moderne etc.); 

� programe/facilități de sprijin pentru îngrijirea copiilor sau a altor persoane dependente, în 

timpul programului de lucru 

� investiții în infrastructură4: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 

dizabilități la serviciile publice; 

EDUCAȚIE 

� investiții în infrastructură: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 

dizabilități la serviciile publice; 

� organizarea unei campanii de sensibilizare si informare în rândul elevilor în vederea 

creșterii gradului de conştientizare cu privire la semnificaţia şi importanţa respectării 

dreptului la egalitate de şanse și tratament pentru toţi; 

� promovarea învățării în rândul persoanelor vârstnice;  

� furnizarea de educaţie non-formală/ formală pentru vârstnici 

CAPACITATE 

AINSTITUȚION

ALĂ ȘI 

ADMINISTRAȚI

E PUBLICĂ 

� integrarea perspectivei de gen în elaborarea politicilor naționale; 

� modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor 

vârstnici; 

� organizarea de seminarii de formare şi conştientizare în domeniul egalităţii de şanse și 

tratament destinate angajaţilor din instituții și autorități publice; 

� îmbunătățirea accesului la serviciile administrative, inclusiv în orașele și satele mici 

îndepărtate (abordarea provocărilor demografice)   
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4.2.3. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Monitorizarea are un rol important în obținerea de rezultate specifice și obținerea impactului 

dorit. 

În vederea monitorizării integrării temei orizontale a egalității de șanse şi de tratament în 

activitățile proiectului, stabiliți încă din etapa de elaborare tipuri de informații și indicatori ce 

trebuie colectate, respectiv măsurați.  

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi următoarele: 

• echilibrul de gen și integrarea grupurilor vulnerabile în cadrul grupului țintă. În acest 

sens este important să colectați date cu privire la distribuția pe sexe și apartenența la 

grupuri vulnerabile a membrilor grupului țintă și/sau  în cadrul echipelor de 

management de proiect; 

• acţiunile transversale întreprinse și acțiunile specifice, dacă este cazul; 

• cuantumul sumelor dedicate acțiunilor specifice privind integrarea egalității de 

șanse, dacă se pot colecta date relevante; 

• realizările concrete (indicatori) pentru acțiunile specifice propuse, dacă este cazul.  

În ceea ce privește evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritățile de 

Management vor evalua progresul în implementarea programelor operaţionale. Această 

evaluare va viza și efectele integrării egalității de șanse și tratament la nivelul proiectelor. 
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5. Exemple de bună practică 

 

1. Toolkit pentru egalitate și diversitate - Țara Galilor, Marea Britanie5 

În cadrul priorității nr. 1 din FEDR – Economie bazată pe cunoaștere și inovare pentru creștere 

(exercițiul financiar 2007-2013) – o serie de proiecte au sprijinit atingerea indicatorului privind 

egalitatea de șanse referitor la adoptarea sau îmbunătățirea strategiilor de egalitate și 

diversitate și a sistemelor de monitorizare aferente. 

Un astfel de proiect a dezvoltat un Toolkit pentru egalitate și diversitate, la pachet cu o aplicație 

electronică (IPad App). Astfel, proiectul SEREN implementat de Centrul de Cercetare de Geo-

mediu al Universității din Cardiff își propune ca obiectiv principal dezvoltarea de tehnologii 

inovative în domeniul solului care să abordeze agenda reducerii emisiilor de carbon. Una din 

componentele proiectului a presupus utilizarea acestui Toolkit care să sprijine companiile galeze 

să: (1) evalueze stadiul actual al activităților cu privire la egalitate și diversitate, și (2) dezvolte 

strategia, planul de acțiune și sistemul de monitorizare proprii cu privire la egalitate și 

diversitate. 

Toolkit-ul este un produs de software de sine stătător, cu o interfață prietenoasă, accesibil de pe 

orice calculator și browser de internet.  

Aplicația conține: 

1. O declarație de principiu (customizabilă) privind egalitatea și diversitatea pentru 

informarea angajaților, conducerii și voluntarilor dintr-o organizație; 

2. Un chestionar electronic pentru evaluarea stării de fapt cu privire la egalitate și 

diversitate într-o organizație; 

3. Un modul de formare cu privire la egalitate și diversitate; 

4. Un test de evaluare a cunoștințelor dobândite în urma modulului de formare; 

5. Formate prestabilite pentru planuri de egalitate și diversitate ce pot fi generate prin 

intermediul aplicației.  

 

2. Proiectul privind oportunitățile de angajare derulat de Fundația Percy Headley – Comitatul 

Tyne and Wear, Marea Britanie6 - proiect finanțat din FSE 

În cadrul acestui proiect beneficiarii au constat că este nevoie de un intermediar care să 

faciliteze promovarea oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități. S-a format 

un grup de planificare a oportunităților de angajare și s-a format o rețea a angajatorilor 

                                                             
5 http://gov.wales/docs/wefo/publications/140729ccteoesffactsheeten.pdf  
6  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314974/esf-good-practice-disabled-

people.pdf 



20 
 

locali/regionali, rețea gestionată în parteneriat cu Forumul Angajatorilor privind Dizabilitățile. 

Activitățile proiectului au presupus organizarea de evenimente lunare pentru persoanele cu 

dizabilități la care angajați, angajatori și persoane cu dizabilități să poată să-și împărtășească 

rolurile și experiențele. Prezentările au oferit tuturor clienților informații valoroase cu privire la 

oportunitățile de angajare existente. 

3. Balanced Futures – Viitor echilibrat, Bristol, Marea Britanie – proiect finanțat din FSE7 

Acest program a fost implementat de ONG-ul Scout Enterprises prin intermediul unor servicii de 

contractare derulate alături de Jobcentre Plus (agenția britanică de ocupare a forței de muncă). 

Odată cu evoluția programului, Scout Enterprises a fost autorizată să sprijine în mod direct 

persoanele cu dizabilități în găsirea unui loc de muncă (tot sub supravegherea Jobcentre Plus). 

Organizația s-a concentrat pe zone în care prezența persoanelor cu dizabilități (în special 

probleme mintale) era mare, de ex. centre de zi, forumuri privind sănătatea mintală și proiecte 

comunitare. 

Proiectul Balanced Futures oferă posibilitatea organizării unui interviu în trei părți pentru 

persoanele cu dizabilități, la care participă un consilier al organizației, un reprezentant al 

agenției de recrutare și un reprezentant al unui potențial beneficiar/angajator. Potențialul 

angajat și angajatorul stabilesc mai întâi un contact și astfel se clarifică foarte multe din 

aspectele legate de program și de locurile de muncă disponibile, până la interviul propriu-zis în 

vederea angajării. În acest fel, a crescut gradul de participare a persoanelor cu dizabilități pentru 

că au simțit că programul le este dedicat și că aici le sunt luate în considerare nevoile speciale. 

4. Proiectul Visage – Marea Britanie8 

Parteneriatul pentru dezvoltare Visage, condus de organizația caritabilă Action for Blind People, 

sprijină persoanele nevăzătoare și pe cele cu probleme de vedere în găsirea unui loc de muncă. 

Obținând finanțare prin programul EQUAL, parte a Fondului Social European, organizația aduce 

la un loc opt parteneri britanici și un număr de parteneri transnaționali care lucrează împreună 

pentru a produce o schimbare reală pentru persoanele nevăzătoare și pentru cele cu probleme 

de vedere. Scopul proiectului este de a testa și de a promova noi modalități de a combate toate 

formele de discriminare și inegalitate de pe piața muncii, pentru persoanele cu dizabilități de 

vedere care lucrează sau care caută un loc de muncă. 

Astfel, proiectul a oferit printre altele un pachet on-line de sprijin pentru angajatori care conține 

informații practice care să-i ajute pe aceștia în angajarea și reținerea la locul de muncă a 

persoanelor cu probleme de vedere. Informațiile acoperă domenii precum: 

• O justificare economică pentru angajarea persoanelor cu dizabilități de vedere; 

• Sprijinul oferit de scheme guvernamentale precum Access to Work9; 

                                                             
7 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314974/esf-good-practice-disabled-

people.pdf 
8 https://visage1.wordpress.com/2007/09/27/what-is-visage/  
9 https://www.gov.uk/access-to-work/overview  
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• Implicații ale recrutării de persoane cu dizabilități asupra aspectelor ce țin de securitatea 

la locul de muncă; 

• Responsabilitățile angajatorilor conform legislației în vigoare; 

• Adaptarea mediului fizic – surse pentru recomandări și de finanțare. 

5. Programul Ensuring Positive Futures (EPF) - Marea Britanie10 

Programul EPF a fost gestionat de mai multe organizații în parteneriat, printre care și organizații 

caritabile importante din domeniul HIV, întreprinderi, instituții guvernamentale și sindicate, 

toate colaborând în vederea sprijinirii la locul de muncă a persoanelor infectate cu HIV. HIV 

reprezintă o problemă la locul de muncă pe care toți angajatorii ar trebui să o înțeleagă. Cele 

mai multe persoane diagnosticate cu HIV sunt la vârsta activă și pot trăi vieți îndelungate și 

prospere dacă beneficiază de tratamentul și medicamentele adecvate. 

Legea privind discriminarea pe bază de dizabilitate (The Disability Discrimination Act) 

reglementează și HIV din momentul diagnosticării. Este esențial ca angajatorii să înțeleagă cum 

să interacționeze cu persoanele infectate cu HIV de-o manieră corectă și în conformitate cu 

legea. Programul EPF a avut ca scop sprijinirea angajatorilor în înțelegerea nevoilor muncitorilor 

afectați de HIV și a persoanelor infectate cu HIV la locul de muncă. 

Programul a sprijinit de asemenea sindicatele în dezvoltarea unor locuri de muncă prietenoase 

pentru persoanele infectate cu HIV. Politicile în aria HIV reprezintă un instrument util în 

facilitarea înțelegerii fenomenului HIV la nivelul forței de muncă și în asigurarea faptului că nu 

au loc discriminări din motive de ignoranță sau de neînțelegere. Programul EPF a sprijinit 

persoanele diagnosticate HIV pozitiv în găsirea și păstrarea locurilor de muncă oferind 

recomandări profesionale, sesiuni de instruire și scheme de asistență socială. 

6. Proiectul privind Ucenicia Asistată – Consiliul comitatului Bedfordshire, Marea Britanie11 

Consiliul comitatului Bedfordshire a derulat mai multe proiecte de ucenicie asistată cofinanțate 

din Fondul Social European, în cadrul exercițiului financiar 2007-2013. Aceste proiecte s-au 

desfășurat în parteneriat cu mai multe organizații de la nivel local din domeniul inserției 

profesionale și din cel academic. 

Cele 6 proiecte au vizat împreună un grup țintă de 1013 persoane aflate în șomaj sau inactive 

economic, din care 95 de persoane cu dizabilități mintale, autism sau dificultăți de învățare. 

Scopul proiectelor a fost acela de a facilita interacțiunea între potențialii angajatori și grupul 

țintă, de a sprijini grupul țintă în activități de ucenicie asistată care să-i ajute pe membri să 

descopere pentru ce tipuri de job au aptitudini, oferind în paralel consiliere profesională și 

oportunități de angajare. Acest scop a fost urmărit prin mai multe tipuri de activități, precum 

sprijinirea persoanelor vizate în alcătuirea unui plan profesional, dezvoltarea de abilități 

                                                             
10 http://www.e-pf.org.uk/  
11 http://www.centralbedfordshire.gov.uk/Images/ESF%20Plan%20D%20Project%20Descriptions%20-%20April%202015_tcm6-

65311.pdf  



22 
 

profesionale și obținerea unor certificări relevante, dezvoltarea de abilități de comunicare, 

facilitarea contactelor cu 200 de angajatori etc. 

7. Combaterea stereotipurilor de gen în programele de ucenicie din domeniul științelor 

(științe, tehnologie, inginerie, matematică) – Halesowen College, Marea Britanie12 

Proiectul urmărește să promoveze oportunitățile pentru toți studenții și să combată activ 

stereotipurile de gen în sectoarele dominate în mod tradițional de bărbați, precum științele, 

ingineria și tehnologia. Ținta pe termen lung a proiectului este să sprijine creșterea participării 

femeilor în programele de ucenicie de nivel avansat și superior cu 30% pe o perioadă de 3 ani, 

eliminând dezechilibrele de gen prezente. 

Colaborând cu angajatorii locali, universitatea va celebra succesul femeilor în științe, tehnologie, 

inginerie și matematică și va promova modele puternice care să inspire și să sprijine viitorii 

studenți. Incluziunea reprezintă un aspect cheie iar proiectul se va centra în jurul funcțiunilor 

carierei, implicând consilieri care să combată stereotipurile și să ofere recomandări și sprijin 

practic studenților. 

Obiectivul este acela de a asigura studenților un sentiment de securitate și încredere în ceea ce 

privește dezvoltarea carierei. Pentru a atinge acest scop, proiectul va organiza ateliere de lucru 

în grup și sesiuni personalizate pentru a crește nivelul de încredere al studentului și pentru a 

sprijini procesul de obținere a unui loc de muncă. Proiectul va coagula o echipă de profesioniști 

care să ofere studenților din zone cu grupuri subreprezentate intervenții care promovează 

participarea și sporesc oportunitățile. De asemenea, se va asigura o conexiune cu angajatori în 

industriile științifice și tehnologice pentru a combate stereotipurile de gen. Universitatea va 

extinde implicarea angajatorilor în vederea promovării principiilor de bază ale egalității și 

diversității și alinierii obiectivelor acesteia în corelare cu acest proiect și cu agenda generală 

privind egalitatea de șanse. 

  

                                                             
12 http://www.ecu.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-ECU_SFA-project-summaries_online.pdf  
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Anexa 1 MIC DICȚIONAR DE TERMENI 
 

Acces neîngrădit al 

persoanei cu 

dezabilități 

Accesul fără limitări sau restricții la mediul fizic, informațional şi 

comunicațional. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Acces/Accesibilitate Ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, 

precum şi a mediului informaţional si comunicațional conform 

nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a 

drepturilor şi de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu 

handicap în societate. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Acțiune pozitivă Acele acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a 

accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei si 

bărbaţi şi care nu sunt considerate acțiuni de discriminare. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Adaptare Procesul de transformare a mediului fizic şi informațional, a 

produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile şi 

persoanelor cu handicap. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Adaptare rezonabilă Acele modificări şi ajustări necesare şi adecvate, care nu impun 

un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este 

necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu 

dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate 

cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului. 

(Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

ratificată  de România prin Legea nr. 221/2010) 

Adaptare rezonabilă 

la locul de muncă 

Totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita 

exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; 

presupune modificarea programului de lucru, achiziționarea de 
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echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte măsuri 

asemenea. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Angajare asistată Opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă 

obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune 

oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de 

muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Categorie 

defavorizată 

Acea categorie de persoane care fie se află pe o poziţie de 

inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită 

diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un 

comportament de respingere şi marginalizare. 

(Ordonanţă nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare) 

Comunicarea include limbaje, afişare de text, Braille, comunicare tactilă, 

imprimare cu corp mare de literă, mijloace multimedia 

accesibile, precum şi modalităţi de exprimare în scris, audio, în 

limbaj simplu, prin cititor uman şi moduri augmentative şi 

alternative, mijloace şi formate de comunicare, inclusiv 

informaţie accesibilă şi tehnologie de comunicare 

(Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

ratificată  de România prin Legea nr. 221/2010) 

Design universal proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, 

astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât 

este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare 

specializate. Design Universal nu va exclude dispozitivele de 

asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, 

atunci când este necesar 

(Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

ratificată  de România prin Legea nr. 221/2010) 

Discriminare Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 
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efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 

în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice. 

(Ordonanţă nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare) 

Discriminare bazată 

pe criteriul de sex 

Discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi 

hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la 

locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfăşoară 

activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat 

de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana 

respectivă ori de supunerea sa la acestea. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Discriminare directă Situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe 

criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană 

într-o situație comparabilă. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Discriminare 

indirectă 

Situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent 

neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în 

raport cu persoanele de alt sex, cu excepția cazului în care 

această dispoziție, acest criteriu sau această practică este 

justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere 

a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Discriminare 

multiplă 

Orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii 

de discriminare. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Discriminare pe 

criterii de dizabilitate 

orice diferenţiere, excludere sau restricţie pe criterii de 

dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau 

prejudicierea recunoaşterii, beneficiului sau exercitării în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi a tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, 
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cultural, civil sau în orice alt domeniu. Termenul include toate 

formele de discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o adaptare 

rezonabilă 

(Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

ratificată  de România prin Legea nr. 221/2010) 

Dizabilitate Termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de 

activitate şi restricţii de participare, definite conform Clasificării 

internaționale a funcționarii, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi 

aprobată de Organizația Mondială a Sănătăţii, şi care relevă 

aspectul negativ al interacțiunii individ-context. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Egalitate de şanse şi 

de tratament între 

femei şi bărbaţi 

Luarea în considerare a capacităților, nevoilor şi aspirațiilor 

diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 

tratamentul egal al acestora. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Egalitatea de şanse şi 

de tratament între 

femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă 

Accesul nediscriminatoriu la: a) alegerea ori exercitarea liberă a 

unei profesii sau activităţi; b) angajare în toate posturile sau 

locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; c) venituri egale pentru munca de valoare egală; d) 

informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, 

calificare, perfecționare, specializare şi recalificare profesională, 

inclusiv ucenicia; e) promovare la orice nivel ierarhic şi 

profesional; f) condiții de încadrare în muncă şi de muncă ce 

respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform 

prevederilor legislației în vigoare, inclusiv condiţiile de 

concediere; g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, 

precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; h) 

organizații patronale, sindicale şi organisme profesionale, 

precum şi la beneficiile acordate de acestea; i) prestații şi servicii 

sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Egalizarea şanselor Procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, 

infrastructură, serviciile, activitățile informative sau 

documentare devin disponibile şi persoanelor cu handicap. 
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(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Hărțuire Situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de 

sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii 

persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Hărţuire sexuală Situația în care se manifestă un comportament nedorit cu 

conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca 

obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane si, în 

special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, 

umilitor sau jignitor. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Incluziune socială Setul de măsuri şi acțiuni multidimensionale din domeniile 

protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, 

sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securității, 

justiției şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Integrare socială Procesul de interacțiune dintre individ sau grup şi mediul social, 

prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcțional al 

părților. 

(legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Muncă de valoare 

egală 

Activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza 

aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă 

activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe şi deprinderi 

profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale 

ori similare de efort intelectual şi/sau fizic. 

(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi) 

Persoană cu 

dizabilităţi 

Acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale 

sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal 

activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul 
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recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

(legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Principiul egalităţii 

de tratament 

Lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe 

criteriul de sex, în special prin referirea la starea civila sau 

familială. 

Prin principiul egalităţii de tratament se înţelege: a) că nu va 

exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, 

inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe 

motive de sarcină şi maternitate; b) că nu va exista nicio 

discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex. 

(Ordonanţa de Urgenţă Nr. 67/2007 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi si femei în cadrul schemelor 

profesionale de securitate socială) 

Scheme profesionale 

de securitate socială 

Schemele al căror scop este de a furniza salariaților sau 

persoanelor care desfăşoară activităţi independente dintr-o 

întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate 

economică, sector profesional sau grup de sectoare, prestații 

menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestațiile prevăzute 

de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă 

apartenenţa la aceste scheme este obligatorie sau facultativă. 

(Ordonanţa de Urgenţă Nr. 67/2007 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi si femei în cadrul schemelor 

profesionale de securitate socială) 

Șanse egale Rezultatul procesului de egalizare a șanselor, prin care diferitele 

structuri ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv 

persoanelor cu handicap. 

(Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap) 

Tratament 

discriminatoriu 

Orice excludere, restricție ori diferenţă de tratament, direct sau 

indirect, între femei si bărbaţi. 

(Ordonanţa de Urgenţă Nr. 67/2007 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi si femei în cadrul schemelor 

profesionale de securitate socială) 

Victimizare Orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau 

acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului 
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tratamentului egal şi al nediscriminării. 

(Ordonanţă nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare) 
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Anexa 2 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  
 

 
Egalitatea de tratament între bărbați și femei 
 
 

� Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată; 

� Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Legea nr. 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați; 

� Legea nr. 229/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 - 2017 şi a Planului general 
de acţiuni pe perioada 2014 - 2017 pentru implementarea Strategiei; 

� Hotărârea Guvernului nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei naționale in domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 

(CONES); 

� Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Comisiilor județene și a Municipiului București în domeniul egalității de 

șanse între femei și bărbați (COJES). 

� Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal; 

� Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată; 

� Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 61/2008 privind 

implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; 

� Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată; 

� Ordonanța de urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea de bunuri și servicii, aprobată prin Legea 62/2009; 

� Ordonanța guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobată prin Legea nr. 160/2015; 

� Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor; 
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� Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 

pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu modificările si completările 

ulterioare; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea si combaterea fenomenului violentei în familie pentru perioada 2013-2017 și a 

Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și 

combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013  privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 

pentru implementarea Strategiei naţionale; 

 
Prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare 
 

� Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare 

 
Accesibilitatea  
 

� Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap;  

� Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013 

 

Documente internaționale ratificate de România 
 

� Convenţia (OIM) nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii; 

� Convenţia (OIM) nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor; 

� Convenţia (OIM) nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în 

industrie; 

� Convenţia (OIM) nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru 

masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală; 

� Convenția (OIM) nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul forței de muncă și 

exercitării profesiei; 

� Convenția nr. (OIM) 117/1962 privind obiectivele și normele de bază ale politicii sociale; 

� Convenția (OIM) nr. 122/1964 privind politica de ocupare a forței de muncă; 
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� Convenţia Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 183/2000 privind revizuirea 

Convenţiei asupra protecţiei maternităţii din 1952; 

� Convenţia Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 

femei (CEDAW); Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing (ONU); 

� Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; 

� Carta Sociala Europeana revizuita ratificata de Romania prin Legea 74/1999 
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Anexa 3 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ 
 

� Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii europene și 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 

� Strategia Uniunii Europene pentru egalitatea între femei şi bărbaţi  2010-2015; 

� Raportul Comisiei Europene privind egalitatea între femei și bărbați 2014; 

� Carta femeii 2010 - declaraţia Comisiei Europene; 

� Directiva 2000/78/EC privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 

� Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații 

și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 

86/613/CEE a Consiliului; 

� Directiva 2010/18/UE privind de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind 

concediul pentru creșterea copilului încheiat între BUSINESS EUROPE, UEAPM, CEEP și 

CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE; 

� Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 

egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 

muncă (reformă); 

� Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și 

bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii; 

� Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 

securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut 

de curând sau care alăptează; 

� Directiva 79/7/CEE privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între 
bărbați și femei în domeniul securității sociale 
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Anexa 4 Alte documente internaționale relevante 
 

� Convenția europeană a Consiliului Europei privind drepturile omului (1950) 

� Carta Socială Europeană (1961) și Carta Socială Europeană revizuită (1996) ; 

� Convenția Consiliului Europei privind Combaterea Traficului de Ființe Umane (2005); 

� Recomandarea Nr. R(85) 2 privind protecția juridică împotriva discriminării pe criteriul de 

sex; 

� Recomandarea Nr. R(90) 4 privind eliminarea sexismului în limbaj; 

� Recomandarea Nr. R(96) 51 privind concilierea vieții profesionale cu viața familială  

� Recomandarea Nr. R(98) 14 privind abordarea integratoare de gen; 

� Recomandarea Rec(2005) 5 privind protecția femeilor împotriva violenței; 

� Recomandarea Rec(2003) 3 privind participarea echilibrată a femeilor și a bărbaților la 

luarea deciziilor politice și publice; 

� Recomandarea Rec(2007)13 privind abordarea integratoare de gen în educație; 

� Recomandarea Rec(2007) 17 privind standarde și mecanisme ale egalității între femei și 

bărbați; 

� Recomandarea Rec(2008) 1 privind includerea perspectivei de gen în politicile de 

sănătate; 

� Recomandarea Rec(2010)10 privind rolul femeilor și bărbaților în prevenirea și 

rezolvarea conflictelor și consolidarea păcii; 

� Recomandarea Rec(2013)1 privind egalitatea între femei și bărbați și media; 

� Recomandarea Rec(2015) 2 privind abordarea integratoare de gen în sport; 

� Recomandarea Comitetului de Miniștri către Statele Membre ale Consiliului Europei nr. 

R(92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea șanselor pentru persoanele cu 

dizabilități; 

� Recomandarea Rec (2006)5 a cu privire la Planul de Acţiune pentru promovarea 

drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilități în societate: 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilități în Europa 2006 – 2015; 

� Recomandarea CM/Rec(2009)8 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 

Realizarea participării depline prin Design Universal; 

� Recomandarea CM/Rec (2011)14 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu 

privire la participarea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa politică şi publică; 

� Recomandarea CM/Rec(2012)6 a Comitetului de Miniştri a Statelor membre privind 

protecţia şi promovarea drepturilor femeilor şi fetelor cu dizabilităţi; 
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� Recomandarea CM/Rec(2013)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către 

statele membre privind asigurarea participării depline, egale și eficiente a persoanelor cu 

dizabilități în cultură, sport, turism și activități de organizare și petrecere a timpului liber;  

� Recomandarea CM/Rec(2014)6 a Comitetului de Miniştri Statelor membre cu privire la 

Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii reţelelor de internet. 
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Anexa 5 Materiale informative  
 

� Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/Cou

ncil%20of%20Europe%20Gender%20Equality%20Strategy%202014-2017.pdf  

� Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good 

practices https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-

mainstreaming/EG_S_MS_98_2_rev_en.pdf  

� Commission Communication - The demographic future of Europe – from challenge to 

opportunity: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0571&from=EN  

� Equality at work: Tackling the challenges Report of the Director-General Global Report 

under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf  

� Gender Equality in Horizon 2020 - 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/gender/h2

020-hi-guide-gender_en.pdf  

� Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities: A toolkit for 

using EU Structural and Cohesion funds - 

file:///D:/Profiles/Radu.Iacob/Downloads/Fully%20accessible.pdf  

� Equal pay Exchange of good practices - 

file:///D:/Profiles/Radu.Iacob/Downloads/ke7606199_en%20(1).pdf 

� Promoting the implementation of European Union equality and non-discrimination 
standards in the programming and implementation of structural funds with respect to 
Roma - http://www.migpolgroup.com/wp_mpg/wp-
content/uploads/2014/02/Promoting-EU-Non-discrimination-and-Equality-standards-in-
the-programming-and-implementation-of-Structural-Funds-with-respect-to-
Roma_layout-FINAL.pdf  

� Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities - Toolkit for using 
EU Structural and Cohesion Funds  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=174&furtherPubs=yes 

 
� Studii de caz privind egalitatea de şanse: abordări integratoare şi proiecte de succes 

implementate în cadrul Instrumentelor Structurale din România 

http://www.fonduri-ue.ro/files/publicatii/Brosura.Egalitatea.de.sanse.pdf 
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Anexa 6 Extrase relevante din legislaţia europeană şi naţională 
 

La nivel european, cadrul legislativ în domeniul egalității între bărbați și femei și nediscriminării 

este reprezentat în principal de directivele europene 2000/78/EC privind crearea unui cadru 

general în favoarea egalității de tratament în ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă, respectiv 2006/54/CE privind principiul egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă, ambele acte normative 

modificând și abrogând directiva europeană 76/207/CEE privind principiul egalității de 

tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea 

și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă. La acestea se adaugă directiva 

europeană 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 

persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică. 

Potrivit art. 1 din Directiva 2000/78/EC aceasta „are ca obiectiv stabilirea unui cadru general de 

combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă 

sau orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, în 

vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului egalității de tratament.” Directiva 

definește la art. 2 alin. (1) conceptul de discriminare drept o situație în care „o persoană este 

tratată într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație 

asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1”. De 

asemenea, directiva mai precizează în cadrul aceluiași articol că „o discriminare indirectă se 

produce atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră poate avea drept 

consecință un dezavantaj special pentru persoane de o anumită religie sau cu anumite 

convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau de o anumită orientare sexuală, în 

raport cu altă persoană, (...)”. Totodată, la alin. (3) și (4) ale art. 2, directiva specifică faptul că 

„Hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când se 

manifestă un comportament indezirabil legat de unul din motivele prevăzute la articolul 1, care 

are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de 

intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. În acest context, noțiunea de hărțuire poate 

fi definită în conformitate cu legislațiile și practicile naționale ale statelor membre” și că „Orice 

comportament constând în a ordona cuiva să practice o discriminare împotriva unor persoane 

pentru unul din motivele prevăzute în articolul 1 este considerat discriminare în sensul 

alineatului (1).” Cât privește persoanele cu dizabilități, la art. 5 directiva stipulează faptul că „În 

scopul garantării respectării principiului egalității de tratament față de persoanele cu handicap, 

sunt prevăzute amenajări corespunzătoare. Aceasta înseamnă că angajatorul ia măsuri 

corespunzătoare, în funcție de nevoi, într-o situație concretă, pentru a permite unei persoane cu 

handicap să aibă acces la un loc de muncă, să îl exercite sau să avanseze, sau să aibă acces la 

formare, cu condiția ca aceste măsuri să nu presupună o sarcină disproporționată pentru 

angajator.”  
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Directiva 2000/43/CE stabilește „un cadru pentru combaterea discriminării pe baza rasei sau 

originii etnice, în vederea punerii în aplicare în statele membre a principiului egalității de 

tratament.” Complementar directivei 2000/78/CE, această directivă definește egalitatea de 

tratament drept situația în care „nu se face o discriminare directă sau indirectă pe baza rasei sau 

originii etnice”, și în oglindă cu aceasta stabilește la art. 2 alin. (2) că „(a) se consideră că are loc 

o discriminare directă atunci când o persoană este tratată mai puțin favorabil decât a fost sau ar 

fi o altă persoană, într-o situație comparabilă, pe baza rasei sau originii etnice;” și „(b) se 

consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică 

aparent neutră pune o persoană, de o anumită rasă sau origine etnică, într-o situație specială 

dezavantajoasă, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu 

sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui 

scop sunt corespunzătoare și necesare.” Alin. (3) și (4) precizează că hărțuirea și instigarea la 

discriminare pe baza rasei și originii etnice se consideră a fi tot discriminare. Art. 3 stabilește că 

această directivă se aplică tuturor persoanelor din sectorul public și din cel privat, în ceea ce 

privește: accesul la locul de muncă, inclusiv promovarea, accesul la orientare și formare 

profesională, condițiile de angajare, concediere și remunerare, afilierea la organizații 

profesionale, patronale sau sindicale, protecția socială, educație și accesul la bunuri și servicii, 

inclusiv locuință. 

Directiva 2006/54/CE reiterează în alin. (2) al preambulului că „egalitatea între bărbați și femei 

este un principiu fundamental al dreptului comunitar, în temeiul articolului 2 și al articolului 3 

alineatul (2) din tratat13, precum și al jurisprudenței Curții de Justiție. În conformitate cu 

articolele din tratat menționate, egalitatea între bărbați și femei constituie o „misiune” și un 

„obiectiv” al Comunității, iar aceasta are obligația pozitivă de a o promova în toate acțiunile 

sale.”Directiva își propune la art. 1 să „garanteze punerea în aplicare a principiului șanselor 

egale și al egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de 

muncă.” În acest sens, ea se concentrează asupra a trei elemente majore în aplicarea 

principiului egalității de tratament, și anume, (1) accesul la muncă, inclusiv promovare, și la 

formarea profesională, (2) condițiile de muncă, inclusiv remunerația, și (3) sistemele 

profesionale de securitate socială. Pe cale de consecință, directiva prevede la art. 4, art. 5 și art. 

14 următoarele: 

a. „Pentru aceeașii̦ muncă sau pentru o muncă căreia i se atribuie o valoare egală, 

discriminarea directă sau indirectă pe criteriul sexului este eliminată din 

ansamblul elementelor și al condițiilor de remunerare.”  

b. „(…) orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului se interzice în 

sistemele profesionale de securitate socială, (…).”  

c. „Se interzice orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului în 

sectoarele public sau privat, inclusiv organismele publice, în ceea ce privește (…) 

condițiile de acces la încadrare în muncă, la activitățile nesalariale sau la muncă, 

                                                             
13 Tratatul de Instituire a Comunității Europene. 
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(…) accesul la toate tipurile și la toate nivelurile de orientare profesională, de 

formare profesională, de perfecționare și de reconversie profesională (…) 

condițiile de încadrare în muncă și de muncă, inclusiv condițiile de concediere, 

precum și remunerația (…) și afilierea la și angajarea în cadrul unei organizații 

sindicale sau patronale (…).” 

La nivel național, principalele acte normative care reglementează domeniul combaterii 

discriminării sunt reprezentate de Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 

între femei și bărbați, Ordonanța de Urgență nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității 

de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială și 

Ordonanța de Urgență nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 

între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 

servicii.  

OG nr. 137/2000 transpune la nivel național prevederile directivelor 2000/43/CE și 2000/78/CE. 

Similar acestora, ea definește la art. 2 alin. (1) discriminarea ca reprezentând „orice deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice.” La alin. (4) și (5) ale aceluiași articol se mai prevede că „orice 

comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup 

de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage 

răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii 

penale” și „constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe 

criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant 

sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.” 

Art. 3 prevede că „dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau 

juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice (...).” Art. 26 al ordonanței stabilește 

cuantumul amenzilor contravenționale aplicabile în baza respectivului act normativ. 

Legea nr. 202/2002 prevede la art. 2 alin. (1) că „măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse 

şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 

bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, 

sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi 

servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea 

sau extinderea oricărei altei forme de activitate independentă, precum şi în alte domenii 

reglementate prin legi speciale.” De asemenea, art. 4 definește tipurile de discriminare și 
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hărțuire pe criteriul de sex. Același act normativ stabilește la art. 6 că (1) „Este interzisă orice 

formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în domeniile menţionate la art. 2 alin. (1), (2) 

Este interzis orice ordin sau dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriul de sex, (3) Statutul 

familial şi cel marital nu pot constitui motiv de discriminare, și (4) Respingerea unui 

comportament de hărţuire şi hărţuire sexuală de către o persoană sau supunerea unei persoane 

la un astfel de comportament nu poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să 

afecteze acea persoană.” În acest sens, la art. 8, legea prevede obligația pentru angajatori de a 

„(1) asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 

relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea 

discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în 

regulamentele interne ale unităţilor, (2) prevedea în regulamentele interne ale unităţilor 

sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea 

personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de 

umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi 

la art. 11, (3) informa permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.” Art. 36 stabilește că „Încălcarea 

prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională 

sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.” 

Ordonanța de Urgență nr. 67/2007 transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 

1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile 

profesionale de securitate socială, reiterează importanța nediscriminării bazate pe gen în 

regimurile profesionale de securitate socială și, la art. 10, prevede că „Autorităţile competente 

nu vor acorda autorizaţie, respectiv nu vor permite funcţionarea schemelor profesionale de 

securitate socială care cuprind dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament.” 

Ordonanța de Urgență nr. 61/2008 transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 

decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi 

privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, „stabileşte cadrul pentru 

combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 

şi furnizarea de bunuri şi servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de 

tratament” (art.2) și prevede la art. 7 alin. (1) că „utilizarea elementului sex ca factor în 

calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare 

conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana 

asigurată.” 

În ceea ce privește accesibilitatea, principalele acte normative care reglementează acest 

domeniu sunt  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normativul privind adaptarea 

clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 

051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

189/2013. 
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Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede: 

1. Legea stabilește la art. 2 alin. (1) că „Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora 

mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau 

asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, 

necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.” 

2. La art. 4 se precizează că „Autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale, 

reprezentanții societății civile, precum și persoanele fizice și juridice responsabile de 

aplicarea prezentei legi au obligația să promoveze, să respecte și să garanteze 

drepturile persoanei cu handicap, (...).” 

3. Art. 21 alin. (1) Autoritățile competente ale administrației publice au obligația să 

faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de 

patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere a timpului liber. 

4. Art. 22 Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia următoarele măsuri 

specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap: 

a. să achiziționeze mijloace de transport în comun adaptate; 

b. să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulație în limitele 

tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare; 

5. Art. 62 alin. (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite 

din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, 

vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile 

de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și 

comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să 

permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. (2) Clădirile de patrimoniu și cele 

istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform 

prevederilor legale în domeniu. (4) Autoritățile administrației publice locale au obligația 

să includă reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sau ai 

organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepție a 

lucrărilor de construcție ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (2). 

6. Art. 63 alin. (1) Autoritățile prevăzute de lege au obligația să elibereze autorizația de 

construcție pentru clădirile de utilitate publică numai în condițiile respectării 

prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al 

persoanelor cu handicap. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru clădirile de locuit 

care se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de 

extindere și/sau de modernizare, cu finanțare din fonduri publice. 

7. Art. 64 alin. (1) Pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la 

transport și călătorie, , autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsuri 

pentru: 



43 
 

a. adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulație; 

b. adaptarea tuturor stațiilor mijloacelor de transport în comun conform 

prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spațiilor de acces spre 

uşa de intrare în mijlocul de transport; 

c. montarea panourilor de afișaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap 

vizual și auditiv în mijloacele de transport public; 

d. imprimarea cu caractere mari și în culori contrastante a rutelor și a indicativelor 

mijloacelor de transport în comun. 

8. Art. 64 alin. (4) Autoritățile administrației publice locale competente au obligația să ia 

măsuri pentru: 

a. adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile și drumurile publice conform 

prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil; 

b. montarea sistemelor de semnalizare sonoră și vizuală la intersecțiile cu trafic 

intens. 

9. Art. 64 alin. (6) Administratorii infrastructurii feroviare și operatorii de transport feroviar 

au următoarele obligații: 

a. să adapteze cel puțin un vagon și stațiile principale de tren, pentru a permite 

accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant; 

b. să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, 

ghișee sau alte utilități. 

10. Art. 65 alin. (1) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și 

în cele organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel 

puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, 

pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 

11. Art. 68 Proprietarii de spații hoteliere au următoarele obligații: 

a. să adapteze cel puțin o cameră pentru găzduirea persoanei cu handicap care 

utilizează fotoliul rulant; 

b. să marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepția și să dețină harta 

tactilă a clădirii; 

c. să monteze lifturi cu însemne tactile. 

12. Art. 70 alin. (1) Autoritățile centrale și locale publice, precum și instituțiile centrale și 

locale, publice sau de drept privat, au obligația de a asigura servicii de informare și 

documentare accesibile persoanelor cu handicap. 

13. Art. 71 alin. (1) Autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru: 
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a. accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătățirii accesării 

documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual și mintal; 

b. utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice; 

c. adaptarea telefoanelor cu telefax și teletext pentru persoanele cu handicap 

auditiv. 

14. Art. 71 alin. (2) În achiziția de echipamente și softuri, instituțiile publice vor avea în 

vedere respectarea criteriului de accesibilitate. 

Reglementarea tehnică Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013 stabileşte condiţiile de calitate ale 

mediului construit - clădiri civile şi spaţiul urban - în vederea asigurării accesului neîngrădit şi 

utilizării acestuia de către persoanele cu handicap, precum şi de către persoane aflate temporar 

sau ocazional în situaţii de handicap. 

Prevederile normativului NP 051/2012 se aplică la proiectarea investiţiilor noi pentru realizarea 

clădirilor civile şi spaţiului urban, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Normativul NP 051/2012 se aplică şi la proiectarea lucrărilor de intervenţie pentru consolidarea, 

extinderea, modernizarea, modificarea şi/sau transformarea clădirilor civile, precum şi pentru 

modernizarea/reabilitarea spaţiilor urbane existente, cu respectarea legislaţiei aplicabile în 

domeniu. 

În cazul în care respectarea prevederilor nu este posibilă în totalitate, se vor adopta măsuri 

compensatorii, respectând principiul adaptării rezonabile. Măsurile compensatorii vor fi descrise 

şi detaliate în documentaţia tehnică. Adaptarea rezonabilă reprezintă modificările şi ajustările 

necesare şi adecvate, care nu presupun un efort disproporţionat sau nejustificat (financiar sau 

constructiv), pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure şi să-şi exercite, în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

Prevederile normativului se adresează proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor 

tehnici atestaţi, executanţilor, proprietarilor, administratorilor şi utilizatorilor obiectivelor de 

investiţii la care face referire prezentul normativ precum şi autorităţilor administraţiilor publice 

şi organismelor de control. 

Din punct de vedere al reglementărilor, există elemente legislative care pot fi luate în 

considerare în abordarea schimbărilor demografice. Este vorba de acele aspecte care fac 

legătura între fenomenul schimbărilor demografice și problematica egalității de șanse și 

nediscriminării.  

Orice dezechilibru în structura demografică, expune un segment al populaţiei la riscuri similare 

celor care afectează grupurile vulnerabile. 
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Concret, în ceea ce privește egalitatea de tratament între bărbați și femei la locul de muncă, ne 

referim la prevederile legale care reglementează piața muncii și care sprijină reconcilierea între 

viața profesională și cea de familie. 

În ceea ce privește nediscriminarea, ne referim la reglementările care interzic discriminarea 

bazată pe gen, etnie, religie, orientare sexuală și dizabilități. 

De asemenea, este de menționat Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările 

și completările ulterioare. 
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Cuvânt înainte  

Acest ghid este destinat să faciliteze aplicarea dezvoltării durabile în utilizarea fondurilor ESI 

pentru perioada 2014-2020 și pentru a încuraja întreprinderea de acțiuni pentru a evita sau a 

reduce efectele dăunătoare asupra mediului și a asigura beneficii nete pe plan social și economic 

în toate stadiile de viaţă ale proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 

dintre România şi Uniunea Europeană.   

În contextul acestui ghid, tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice, 

așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale şi de 

Investiţii 2014-2020, respectiv:  

� protecția mediului; 

� utilizarea eficientă a resurselor; 

� atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 

� conservare şi protejarea biodiversităţii; 

� dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor; 

� prevenirea și gestionarea riscurilor. 

Ghidul de față se adresează potențialilor beneficiari care solicită finanțare nerambursabilă din 

Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), în integrarea obiectivelor specifice 

dezvoltării durabile în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și până la finalizarea 

acestora.  

Ce cuprinde ghidul: 

o principalele elemente ale cadrului conceptual și strategic la nivel european și național cu 

privire la obiectivele specifice ale dezvoltării durabile; 

o recomandări cu privire la integrarea dezvoltării durabile în proiectele propuse pentru 

finanţare/ finanţate din fondurile ESI; 

o exemple de bună practică în integrarea dezvoltării durabile. 

Anexele ghidului cuprind un inventar al cadrului legislativ în domeniul dezvoltării durabile, atât 

la nivel național, cât și la nivel european, alte materiale informative, precum și un mic dicționar 

explicativ al celor mai utilizați termeni. 

Recomandările din ghid sunt indicative și trebuie adaptate în strânsă legătură cu ghidul 

solicitantului şi regulile aplicabile programului operaţional prin care doriţi să obţineţi 

finanţare! 
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1. Introducere 

Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare durabilă este cea adoptată în raportul 

intitulat „Viitorul nostru comun”1, elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din 

cadrul Națiunilor Unite în anul 1987: 

„dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor 

viitoare de a răspunde propriilor nevoi”. 

Concret, există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică,  socială şi de mediu.2 

Având în vedere că două dintre cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile sunt deja inerent 

cuprinse şi implementate prin programele operaţionale finanţate din FESI, integrarea dezvoltării 

durabile în cadrul proiectelor este orientată cu precădere către componenta de mediu. 

În acest sens, Articolul 11 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea 

consolidată), recunoaște nevoia de a integra în definirea și implementarea politicilor și acțiunilor 

Uniunii Europene, în special pentru promovarea dezvoltării durabile, a cerințelor de protecție a 

mediului.  

Astfel, aspectele de mediu, dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială trebuie să fie tratate ca 

o singură temă.  

Un ecosistem solid și gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de promovare a unei 

creșteri economice sustenabile, sunt strâns legate de dezvoltarea bazată pe emisii de carbon 

scăzute și, de asemenea, contribuie în mod semnificativ la consolidarea capacităților de a rezista 

la efectele schimbărilor climatice. Cu alte cuvinte, pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, 

dezvoltarea economică trebuie să fie decuplată de impacturile negative asupra mediului și să se 

bazeze pe modele de producție și consum sustenabile. 

În contextul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, articolul 8 al Regulamentului comun 

prevede că   

„Obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și al 

promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității 

mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în 

vedere principiul „poluatorul plătește”. 

Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă 

a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața 

dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul pregătirii și 

punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și programelor.[…]” 

 

                                                             
1cunoscut și sub numele de  raportul Brundtland 
2 https://sustainabledevelopment.un.org/  
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2. Cadrul strategic privind dezvoltarea durabilă  
 

Obiectivele privind dezvoltarea durabilă au fost preluate începând cu anul 2010 în cadrul 

Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă3 şi a iniţiativelor sale 

emblematice4: 

• O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

• O politică industrială pentru era globalizării. 

La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 

a României Orizonturi 2013-2020-2030.  

Alte strategii şi planuri relevante pentru tematică sunt: 

• Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse 

de carbon (CRESC); 

• Planului naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice (PNASC); 

• Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020;  

• Planul Naţional de Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România; 

• Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru conservarea biodiversităţii 2010 

– 2020; 

• Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizare pentru 

perioada 2011 – 2020; 

• Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) 2010-2020; 

• Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 2010-

2020; 

• Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului naţional 2014-2020; 

• Strategia Naţională de Sănătate Publică 2014-2020; 

• Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020; 

• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. 

3. Cadrul conceptual  
Protecţia mediului 

În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, domeniul „protecţia mediului” vizează:  

a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului; 

b) protecţia resurselor naturale;  

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.  

                                                             
3 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-

%20EN%20version.pdf  
4 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_ro.htm 
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Astfel, anumite proiecte individuale (private sau publice) care ar putea avea efecte semnificative 

asupra mediului, de exemplu, proiectele de investiţii în infrastructură, fac obiectul unei 

„evaluări a impactului asupra mediului” (EIM). 

În acest sens, Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului stabilește 

următoarele: 

ART. 9 

    (1) Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt obligatorii 

pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 

    (2) Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a 

mediului în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor. 

Respectiv, 

ART. 11 

    (1) Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori 

private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact 

semnificativ asupra mediului. 

    (2) Pentru obţinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact 

semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la 

decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, evaluării impactului asupra mediului. 

ART. 12 

    (1) Desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact 

semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizaţiei/ autorizaţiei integrate de 

mediu. 

    (2) Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu şi lista activităţilor supuse acestei proceduri 

sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

În completare, procedura evaluării de mediu și obținerii autorizației de mediu pentru planuri și 

programe este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ordinul nr. 995/2006 

pentru aprobarea Listei planurilor și programelor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 și de 

Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri și programe. 

Similar, procedura evaluării de mediu și obținerii autorizației de mediu pentru proiecte publice 

și private este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului și de Ordinul nr. 135/84/76/2010 privind 

aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
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publice și private. Anexele la HG nr. 445/2009 specifică clar care sectoare de activitate sunt 

supuse procedurii obținerii autorizației de mediu. 

De asemenea, OUG nr. 195/2005 mai prevede la art. 73 că „Planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, în vederea obţinerii avizului de mediu 

pentru planuri şi programe, conform legislaţiei în vigoare.”  

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice  

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob generate de activităţile 

umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot 

etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. 

Actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, se bazează pe trei obiective 

principale care trebuie îndeplinite în UE:  

� o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), până sub nivelul din 

1990; 

� o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată;  

� economisirea a 20% din energia primară consumată (în comparaţie cu proiecţiile 

realizate înaintea acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice şi 

de energie pentru 2020). 

 „Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările 

climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. 

Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.”5 

Conservare şi protejarea biodiversității 

În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de 

conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind 

conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare. 

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,  

diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Din punct de vedere 

conceptual, biodiversitatea are o valoare intrinsecă, acesteia asociindu-i-se însă şi valorile 

ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi 

estetică.  

Ordin nr. 19 din 13 ianuarie 20106 asigură cadrul legislativ necesar pentru evaluarea adecvată a 

efectelor pe care le pot avea anumite planuri şi proiecte asupra biodiversităţii din siturile 

NATURA 2000 şi din proximitatea acestora.  

Reglementarea de bază în domeniul conservării biodiversităţii o constituie OUG nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

                                                             
5 http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/climate_action_ro.pdf 
6 Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 
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sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ce asigură transpunerea în totalitate a 

legislaţiei comunitare din domeniu, reprezentată de Directiva Consiliului nr. 79/409/CEE privind 

conservarea păsărilor sălbatice (pe scurt Directiva „Păsări”) şi Directiva Consiliului nr. 92/43/CEE 

privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice (pe scurt 

Directiva „Habitate”).  

Principiul „poluatorul plătește”  

Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata costurilor cauzate 

de poluare să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor 

de poluare la nivelul celor responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii 

economici care poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul negativ 

asupra mediului înconjurător să se diminueze. Acest lucru implică conștientizarea implicațiilor 

de mediu ale produselor/ serviciilor pe parcursul întregului „ciclu de viață”, altfel spus, costul 

acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor şi serviciilor ce cauzează 

poluarea. 

La nivel național, cadrul de reglementare în vigoare care are legătură cu acest principiu este 

reprezentată generic de legislația privind protecția mediului:  

� Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului are la bază printre alte 

principii și principiul „poluatorul plătește” (art. 3 pct. e); 

� Ordonanța de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, art. 1, “stabileşte cadrul de 

reglementare al răspunderii de mediu, bazată pe principiul „poluatorul plăteşte”, în 

scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra mediului”; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi 

ecosistemele terestre au fost afectate: „Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile 

măsurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate şi al ecosistemelor 

terestre”(art. 19). 

4. Forme de integrare a dezvoltării durabile 

Integrarea dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate din FESI exprimă angajamentul de 

a pune în practică prevederile legale și orientările cuprinse în strategiile în domeniu, ținând cont 

de impactul pozitiv pe care implementarea acestor proiecte îl pot avea asupra mediului.  

Există diverse forme pentru a aplica în practică obiectivele caracteristice dezvoltării durabile în 

implementarea fondurilor ESI, în conformitate cu ceea ce a fost stabilit în cadrul Acordului de 

Parteneriat, precum și în programele operaționale.  

Astfel, proiectele pot lua în considerare acţiuni transversale prin care se urmăreşte ca obiectiv 

permanent organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor unui proiect cu scopul 

de a diminua/elimina efecte negative asupra mediului. Această abordare integratoare are în 

vedere modul de implementare a activităților şi efectul acestora asupra dezvoltării durabile.    
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Acolo unde este cazul, documentaţia privind fezabilitatea proiectului va cuprinde evaluarea 

impactului asupra mediului.  Efectele negative pe care le pot avea proiectele apar în jurul 

amplasamentului activităţilor, odată cu realizarea acestora sau pe termen lung, prin modificarea 

condiţiilor iniţiale. Din acest motiv, este important ca identificarea unor astfel de efecte să fie 

însoţită de măsuri de diminuare a poluării şi de protecţie a mediului.  

De asemenea, în pregătirea proiectelor pot fi avute în vedere acţiuni specifice, ca răspuns la 

reducerea vulnerabilităţii mediului la efectele schimbărilor climatice, a poluării, utilizării 

resurselor sau a dezastrelor.  

Spre exemplu, în plus față de asigurarea faptului că activitățile finanțate din Fondul Social 

European sunt furnizate într-un mod prin care se asigură reducerea impactului negativ asupra 

mediului, acestea pot conține acțiuni specifice prin includerea unor module de dezvoltare a 

competențelor de dezvoltare durabilă, care să promoveze dezvoltarea de locuri de muncă 

ecologice, sau care au în vedere protecția sau îmbunătățirea mediului, protejarea și conservarea 

biodiversității sau utilizarea eficientă a resurselor.  

5. Integrarea dezvoltării durabile în proiectele finanţate din FESI 2014-2020 

5.1 Potențialul  proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă  

Este important de subliniat că integrarea nu este doar un simplu exercițiu de „bifare a unei 

căsuţe”. Aceasta trebuie să fie înțeleasă ca un proces participativ pe termen lung, care nu se 

poate realiza fără a stabili posibilul impact asupra mediului înconjurător pe care proiectul îl 

poate avea. 

În acest sens, în calitate de potenţial beneficiar, puteţi utiliza o serie de întrebări în stadiul de 

definire a proiectului, cum ar fi: 

� Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ direct sau indirect asupra 

mediului, utilizării eficiente a resurselor sau biodiversităţi? 

� Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării 

resurselor? 

� Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor 

schimbărilor climatice?  

� Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de  

sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminarea riscului de poluare sau 

reducerea volumului de deşeuri) 

� Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural 

(terestru şi acvatic) sau la conservarea şi protejarea habitatelor din ariile protejate? 

� Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de siguranţă în 

condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundaţii)? 

� Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii faţă de 

mediul înconjurător? 

� Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate? 
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� Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale? 

� Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului? 

� Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii rezultatelor proiectului faţă de dezastre şi a 

riscului de producere a acestora (spre exemplu: inundaţii, cutremure, secetă)? 

Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să determinaţi dacă un anumit proiect are 

implicaţii directe sau indirecte asupra protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor, 

conservării şi protejării biodiversităţii. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și 

adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi 

prevenirea și gestionarea riscurilor.  

Cu alte cuvinte, această etapă este recomandat să fie parcursă la definirea proiectului, chiar 

dacă în apelul de proiecte nu sunt incluse cerinţe sau nu sunt finanţate acţiuni care vizează în 

mod direct (aşa numitele acţiuni pozitive) obiectivele caracteristice dezvoltării durabile.  

Pe baza informațiilor obținute, printre altele, puteţi stabili: 

� obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului; 

� obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare a impactului asupra mediului în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

� modul în care un proiect este vulnerabil la schimbările climatice; 

� stabilirea de indicatori și ținte pentru măsurarea progresului și efectelor proiectului; 

� formele de integrare ale obiectivelor caracteristice dzvoltării durabile, astfel încât să se 

asigure protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, conservarea şi protejarea 

biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi prevenirea și gestionarea 

riscurilor;  

� resursele necesare pentru acţiunile de integrare. 

 

5.2 Definirea și planificarea proiectului  

� Considerații generale  

Acele aspecte de mediu identificate ca relevante în timpul procesului de determinare a 

potenţialului proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă ar trebui să fie abordate în 

definirea şi planificarea proiectului. Oportunități identificate în cadrul acestei analize pot fi 

considerate pentru determinarea obiectivelor proiectului. 

În cazul în care un proiect conține activități care: 

� sunt planificate a se desfășura în arii naturale protejate; 

� pot avea impact asupra calității aerului, apei şi/sau solului; 

� implică producerea de deșeuri; 

� implică utilizarea de substanțe periculoase.  
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beneficiarul trebuie să facă dovada că se conformează legislației în vigoare și că în prealabil a 

obținut toate avizele legale necesare.  

Evaluarea impactului asupra mediului se realizează numai pentru proiecte în baza prevederilor 

dintr-o serie de acte legislative nationaţile din domeniul mediului, precum şi din alte domenii 

conexe. Pentru aceste proiecte este necesară solicitarea şi obţinerea acordului de mediu.  

Pentru proiectele care nu au impact semnificativ asupra mediului (nu sunt supuse evaluării 

impactului asupra mediului) se emite autorizația de mediu. 

Execuția lucrărilor de construcții, sau alte instalații sau amenajări, alte intervenții asupra 

cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale se supun 

legislației în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții. 

De asemenea, este importantă internalizarea valorii aspectelor de mediu în analizele 

cost/beneficiu aferente proiectelor de investiţii. 

� Asigurarea unei abordări participative  

Implicarea potențialilor parteneri și/sau a factorilor interesați este importantă pentru stabilirea 

obiectivelor și activităților proiectului, dar și pentru determinarea impactului pe care acesta îl 

poate produce asupra diverselor categorii de populație: 

� identificați și consultați reprezentanți ai grupului ţintă cu privire la activităţile şi 

rezultatele proiectului, inclusiv obiectivele caracteristice dezvoltării durabile; 

� consultați experți în domeniul protecției mediului, biodiversității sau organizații 

neguvernamentale sau instituții guvernamentale/ direcții de specialitate ale acestora 

(spre exemplu, pentru a identifica cele mai bune opţiuni privind domeniile de 

formare pentru acele proiecte care îşi propun  activităţi de pregătire în sectorul 

meseriilor pentru economia verde/locuri de muncă „verzi”7); 

� considerați parteneriatul cu instituții și organizații relevante în domeniul egalității de 

gen și nediscriminării;  

� în cazul proiectelor care au în vedere acțiuni specifice este necesară cooptarea de 

experți în domeniul protecției mediului, biodiversității în echipa proiectului; 

� Asigurarea unui comportament care să se armonizeze cu mediul în managementul și 

implementarea proiectului 

� asiguraţi-vă că activităţile contribuie la eficientizarea consumului de resurse; 

Exemplu: 

o Promovarea imprimării față-verso a documentelor; 

o Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare; 

                                                             
7 Conform  UNEP (United Nations Environment Programme), un loc de muncă „verde” reprezintă un loc de muncă în agricultură, producție, 

cercetare și dezvoltare (CDI), activități administrative și servicii care contribuie substanțial la menținerea sau refacerea calității mediului. În mod 
special, dar nu exclusiv, aceasta include locuri de muncă ce ajută la protejarea ecosistemelor și a biodiversității, reducerea consumului de 
energie, materiale și apă prin intermediul diferitelor strategii, de-carbonizarea economiei și reducerea producţiei de deșeuri și poluare. 
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o Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de 

comunicare electronică (videoconferinţa), optimizarea oportunităţilor de autiliza 

resursele locale.  

� organizați pentru echipa de proiect o sesiune de instruire cu privire la tematica 

dezvoltării durabile și la modalitățile concrete de economisire a resurselor utilizate în 

implementarea proiectului; 

� în măsura în care este necesar, implicați în echipa de management un expert în 

problematica dezvoltării durabile; 

� elaboraţi materiale de prezentare a rezultatelor proiectului din perspectiva 

respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile; 

 

5.3 Implementarea proiectului 

� Considerații generale  

� asigurați-vă că pe parcursul implementării resursele necesare proiectului sunt 

utilizate eficient şi sustenabil, în principal prin aplicarea unor reguli şi inducerea unor 

comportamente de consum raţional al resurselor (promovarea utilizării eficiente a 

resurselor, creşterea utilizării resurselor regenerabile); 

� evitaţi acele activităţi care ar putea afecta în mod negativ mediul (zone protejate,  

zone verzi din oraşe, sursele de apă, altele). În cazul în care proiectul prevede astfel 

de activităţi realizaţi un plan de măsuri de protecţie pentru atenuare/ eliminarea 

efectelor negative; 

� asiguraţi-vă că reduceţi nivelul de poluare din zona lucrărilor de construcţii (poluarea 

aerului, apei, solului); 

� susţineţi colectarea selectivă a deşeurilor, promovaţi reducerea volumului de 

deşeuri; 

� susţineţi reutilizarea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor; 

� introduceţi măsuri de creştere a capacităţii de rezistenţă la dezastre în cazul 

proiectelor care prevăd investiții în infrastructură, inclusiv clădiri, căi de transport 

(drumuri, căi ferate, aeroporturi), servicii (comunicații, aprovizionarea cu energie, 

aprovizionarea cu apă, canalizare) și infrastructura socială; 

 

Exemplu: 

o Pe  parcursul lucrărilor de construcţii volumul de deşeuri poate creşte ca urmare a 

demolărilor etc. Se pot lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri sau, 

refolosire a materialelor rezultate din demolări; 

o Pentru a reduce impactul asupra mediului puteţi să aplicaţi proceduri de „achiziţii 

verzi”; 

o  Restricţionarea utilizării de materiale greu degradabile; 
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� Comunicarea  

� introduceți în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje scurte care 

promovează dezvoltarea durabilă; 

� introduceți în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje de informare și 

conștientizare cu privire la protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 

conservare şi protejarea biodiversității;  

� introduceți un modul de conștientizare cu privire la cerințele, drepturile şi contribuţia 

diverselor categorii de persoane în programele de formare;  

� introduceți programe de formare/ module cu privire la utilizarea eficientă a 

resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice;  

Exemplu: 

o În cazul organizării unei conferințe, introduceți mesaje cu privire la aspecte legate 

de protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor sau conservare şi protejarea 

biodiversităţii; 

 

 

� Acțiuni specifice 

În cazul în care în etapa de analiză ați identificat posibile efecte pozitive din punct de vedere al 

obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile la nivelul rezultatelor proiectului, încercați să 

propuneți activități de îndeplinire a acestora.  

Recomandare: Utilizați strategiile naționale și europene pentru a identifica teme pentru acțiuni 

specifice proiectului care să includă dezvoltarea durabilă 

Domenii de 
investiţie 

Tipuri indicative de acţiuni specifice   

CDI  � cercetare aplicativă orientată spre domeniul de prevenire a riscurilor și de protecție în 

caz de dezastru; 

� dezvoltarea de tehnici și soluții pentru economisirea energiei și de utilizare a energiei 
regenerabile; 

� dezvoltarea de concepte și soluții pentru infrastructura verde în relație cu Eco-inovarea  

IMM-uri � introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de 
a crește reciclarea, de a reduce a consumul de energie, de a îmbunătăți gestionarea 
resurselor şi de a reduce poluării; 

� dezvoltarea de noi activități în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi  
oportunități de angajare, precum și de a contribui la reducerea impactului negativ 
asupra mediului (spre exemplu reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi 
limitarea poluării corpurilor de apă);  

� introducerea etichetării ecologice 

DEZVOLTARE 
URBANĂ 

� realizarea şi conservarea de „coridoare verzi”; 
� implementarea de masuri care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare şi prevenirea 

poluării din cauza noxelor, inclusiv a poluării fonice, reducerea poluării provocate de 
depozitarea deşeurilor menajere;   
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5.4 Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

În vederea monitorizării integrării temei orizontale a dezvoltării durabile în activitățile 

proiectului, stabiliți încă din etapa de elaborare a proiectului tipuri de informații ce trebuie 

colectate și ce indicatori ar trebui măsurați.  

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi integrarea din perspectiva a două 

dimensiuni cheie: 

a) procesul:  

� ce măsuri au fost întreprinse, transversale sau specifice; 

� cuantumul sumelor dedicate acţiunilor specifice; 

Legislația naţională prevede ca proiectele pentru care s-a realizat evaluarea impactului 

asupra mediului să urmărească modul în care au fost tratate aspectele identificate în această 

etapă. În acest sens, se va elabora un Plan de monitorizare a mediului, cu indicarea 

componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, periodicitatea, parametrii şi 

amplasamentul ales pentru monitorizarea fiecărui factor. Se va prevedea monitorizarea în 

toate etape proiectului, construcție şi exploatare.  

b) rezultatele: ce efecte au fost obţinute, monitorizarea indicatorilor.  

 

� reutilizarea deșeurilor provenite de pe urma construcției infrastructurii edilitare 

INVESTIŢII ÎN 
INFRASTRUCTURĂ 
(CONSTRUCŢII/ 
REABILITARE 
CLĂDIRI) 

� implementarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului pe baza 
standardelor internaţionale; 

� reducerea consumului de materiale şi energie în spaţiile construite; 
� îmbunătăţirea performanței energetice a clădirilor;   
� introducerea de sisteme de proiectare şi tehnici de construcţie pentru răcire și aer 

condiționat  în clădirile noi care sunt rezistente la schimbările climatice preconizate; 

OCUPARE � organizarea de cursuri/ module de curs pentru dezvoltarea competenţelor în domeniul 
protecţiei mediului, 

� dezvoltarea capacității instituțiilor din piața muncii cu privire la formarea și reinserţia 
profesională a forței de muncă în sectoare verzi; 

� sprijin pentru întreprinderile sociale în domeniul gestionării, reciclarea și reutilizarea  
deșeurilor; 

EDUCAȚIE � actualizarea curriculumului educațional astfel încât să reflecte nevoile și oportunitățile 
generate de tranziția la o economie cu emisii de carbon scăzute și rezistentă la 
schimbările climatice (de ex. aptitudini TIC și de inginerie în industria auto și în sectorul 
construcțiilor în vederea reducerii emisiilor de carbon);  

� formarea persoanelor care desfăşoară activităţi independente în sectoarele verzi 
emergente (de exemplu, echipamente eficiente energetic, vehicule cu emisii reduse, 
de energie regenerabilă și soluții TIC cu emisii reduse de carbon); 

CAPACITATEA 
INSTITUȚIONALĂ ȘI 
ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ 

� consolidarea capacităților administrațiilor naționale și locale de elaborare și 
implementare a strategiei privind schimbările climatice, conservare şi protejare a 
mediului, și asigurarea integrări acestor strategii în programele naţionale 

� integrarea aspectelor de mediu în alte politici sectoriale, promovarea dezvoltării 
economice verzi; 
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În ceea ce privește evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritățile de 

Management vor evalua progresul în implementarea programelor operaţionale. Această 

evaluare va viza și efectele integrării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile la nivelul 

proiectelor. 
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6. Exemple de bună practică 

1. Programul ENWORKS8  

Programul a fost înființat în anul 2001 în Marea Britanie ca rezultat direct al unui studiu de 

cercetare elaborat de Agenția de Mediu cu privire la sprijinul oferit operatorilor economici 

pentru abordarea problematicii de mediu. În acest context, ENWORKS utilizează FEDR și 

finanțări din partea Guvernului Britanic pentru a oferi sprijin IMM-urilor în utilizarea mai 

eficientă a resurselor limitate, reducerea emisiilor de carbon și creșterea profitabilității și a 

gradului de competitivitate. Se oferă consultanță și sprijin prin diseminarea bunelor practici și 

facilitarea transferului de cunoștințe. ENWORKS a identificat economii semnificative ca urmare a 

proiectelor implementate: reducerea emisiilor de CO2 cu 47.000 de tone, reducerea consumului 

de apă cu 413.000 metri cubi, și diminuarea utilizării de materiale cu 9.300 de tone până în 

prezent. De asemenea se estimează că proiectele ENWORKS au ajutat la păstrarea a peste 960 

de locuri de muncă. 

2. AMSTERDAM SMART CITY (ASC)9  

Acesta reprezintă o asociere între companii, autorități publice, institute de învățământ și 

cercetare și locuitorii orașului Amsterdam (Olanda), care își propune să îl transforme într-un 

oraș inteligent, în care infrastructuri și soluții sociale și tehnologice facilitează și accelerează 

creșterea economică durabilă. Printre altele, ASC testează tehnologii inteligente de economisire 

a energiei și de facilitare a opțiunilor durabile prin combinarea conservării energiei și reducerii 

emisiilor de CO2 cu inovarea. 

3. UPTEC10  

UPTEC este un Parc Științific și Tehnologic înființat pe lângă Universitatea din Porto (Portugalia) 

care are ca scop sprijinirea tranziției regiunii Porto către o economie durabilă. Parcul este un 

incubator pentru start-up-uri și centre de inovare sprijinite de lumea academică. Două din cele 

patru programe pe care le derulează vizează schimbările climatice: UPTEC TECH  se 

concentrează pe eficiența energetică iar UPTEC MAR pe obținerea energiei valurilor. 

4. „City Green Infrastructure Plan”11  

Acesta este un plan al Consiliului Municipal Manchester (Marea Britanie) care prevede 

dezvoltarea de arii urbane verzi, ziduri și acoperișuri verzi, cu scopul de a reduce impactul 

negativ al valurilor de căldură cu temperaturi extreme. Spațiile și acoperișurile verzi contribuie 

de asemenea la atenuarea efectelor și prevenirea inundațiilor în cazul averselor puternice. 

 

 

                                                             
8 http://enworks.com/  
9 http://amsterdamsmartcity.com/  
10 http://uptec.up.pt/en  
11 http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/1547.058_Final_Report_September_2008.pdf  
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5. „Clear about carbon” (Marea Britanie)  

Scopul proiectului este de a dezvolta, testa și oferi abordări inovative cu privire la creșterea 

gradului de conștientizare/cunoaștere despre carbon în rândul forței de muncă. Prin acest 

proiect finanţat din FSE se urmărește creșterea capacității, dezvoltarea de aptitudini și schimbul 

de cunoștințe. Acțiunile din proiect au inclus și activități menite să schimbe obiceiurile de 

cumpărare ale publicului larg și ale organizațiilor din sectorul voluntar, în sensul conștientizării 

importanței unui viitor cu niveluri reduse de carbon. 

6. Economisirea energiei (Germania) 

În cadrul proiectului s-a oferit instruire pentru mai mult de 700 de șomeri și gospodării cu 

venituri mici despre economisirea energiei și consumul de apă. 

7. Sesiuni de formare pentru șomeri și angajarea în profesii verzi (Grecia) 

Prin proiect s-au oferit sesiuni de formare vocațională într-o multitudine de profesii verzi. 

Grupul țintă a fost format din 7.500 de persoane șomere iar sesiunile au îmbinat aspecte 

teoretice cu cele practice. Întreprinderile partenere în proiect au avut obligația de a recruta cel 

puțin 30% din cei care au fost instruiți, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. 

8. Proiectul Eco-Advantage  

Este vorba de un parteneriat între trei consilii locale și un institut de formare profesională din 

Marea Britanie care a contribuit la dezvoltarea de aptitudini legate de acțiuni climatice, de care 

este nevoie în viitor. Proiectul a dezvoltat scheme pilot și a integrat programe scurte de eco-

advantage inovative, grupul ţintă fiind șomerii și personalul front-line mai slab pregătit. 

Proiectul le-a oferit acestora o înțelegere practică a problematicii schimbărilor climatice, şi  

„aptitudini verzi” de nivel scăzut pe care o persoană le poate integra la locul de muncă. 

9. Inițiativa „Going green” (devenind verzi)  

Proiectul a promovat ocuparea și protecția mediului în Spania urmărind îmbunătățirea 

aptitudinilor și calificărilor de mediu ale angajaților prin sesiuni de instruire, contribuind la 

apariția IMM-urilor verzi și încurajând sustenabilitatea de mediu a activităților economice. 

10. Inițiativa privind energia regenerabilă în landul Burgenland (Austria) 

Obiectul proiectul a fost acela de a atinge autonomia energetică completă până în anul 2050. 

Strategia implică mai multe tipuri de intervenții, incluzând energia solară, eoliană și cea pe bază 

de biomasă. Formarea continuă și oportunitățile de instruire continuă reprezintă aspecte 

importante ale strategiei, ele ajutând la identificarea de noi profesii și dezvoltarea de curriculum 

adecvate. 

11. Proiectul „Energy Scanners” (Belgia)  

În cadrul proiectul s-a oferit instruire pentru șomerii pe termen lung în diferite activități legate 

de economisirea energiei. Ei devin „scanneri” de energie care oferă gospodăriilor instalarea 

gratuită de dispozitive pentru apă la un preț scăzut și pentru economisirea energiei, inclusiv 
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consultanță cu privire la economisirea energiei. Izolarea și reciclarea fac parte din inițiativă. Se 

oferă sesiuni de instruire iar ulterior muncitorii pregătiți sunt angajați de companii. 

12. DEVIN-VERT  

integrează schemele de instruire ale Asociației Naționale pentru Formarea Vocațională a 

Adulților din Franţa. Au fost evaluate 150 de astfel de scheme, iar dezvoltarea durabilă a fost 

integrată în toate. În plus, 20 de noi scheme de instruire au fost dezvoltate pentru a întâmpina 

cererea de aptitudini. Alte inițiative educaționale în Franța au inclus o creștere a numărului de 

sesiuni de formare pentru funcționarii publici în domeniul eficienței energetice, și evaluarea și 

revizuirea unor scheme specifice de formare. 
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7. Anexe 

Anexa 1 MIC DICȚIONAR DE TERMENI 
 

Acte de reglementare  Aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de 
mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de 
gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme 
modificate genetic. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Analiza ciclului de 
via ță 

Analiza Ciclului de Viață (ACV) reprezintă o tehnică de evaluare a 
aspectelor de mediu și a potențialelor impacturi asociate cu un produs, 
un proces sau un serviciu, prin: realizarea unui inventar al input-urilor 
relevante de energie și materiale și a output-urilor de mediu; evaluarea 
impacturilor de mediu potențiale asociate cu input-urile și output-urile; 
interpretarea rezultatelor în vederea luării unei decizii mai bine 
fundamentate (http://www.epa.gov/nrmrl/std/lca/lca.html) 

Biodiversitate  Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, 
acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include 
diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Dezvoltare durabil ă Dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
necesităţi. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Deșeu Orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de 
legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl 
aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Echilibru ecologic Ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale 
unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi 
dinamica ideală a acestuia. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Emisie Evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de 
substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de 
zgomot în aer, apă sau sol. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 
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Evaluarea impactului 
asupra mediului 

Proces menit s ă identifice, s ă descrie şi să stabileasc ă, în func ţie 
de fiecare caz şi în conformitate cu legisla ţia în vigoare, efectele 
directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare 
ale unui proiect asupra s ănătăţii oamenilor şi a mediului. 

(Ordonan ţă de Urgen ţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protec ţia 
mediului)  

Habitat natural  Arie terestra, acvatică sau subterană, în stare naturală sau 
seminaturală, ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice 
şi biotice. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Mediu  Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: 
aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 
straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi 
fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele 
enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea 
vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Planuri și programe  Planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea 
Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care se elaborează 
şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau 
local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o 
procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern şi sunt cerute 
prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Poluant Orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub 
formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, 
termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul 
constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor 
materiale. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Poluare Introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce 
prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor 
materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului 
în scop recreativ sau în alte scopuri legitime. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Prejudiciu  Efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, 
bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori 
dezastre. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 
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Proiect Execu ţia lucr ărilor de construc ţii sau alte instala ţii ori amenaj ări, 
alte interven ţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele 
care implic ă extragerea resurselor minerale. 

(Ordonan ţă de Urgen ţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protec ţia 
mediului)  

Resurse naturale Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în 
activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili 
fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele 
inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 

Schimb ări climatice  Procesul de încălzire globală cauzat de emisiile de gaze cu efect de 
seră, asociat cu fenomenele meteorologice extreme precum inundațiile, 
seceta, creşterea temperaturilor medii la nivel global și cu creşterea 
nivelului mării şi micşorarea calotei glaciare. 

Substan ță Element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor 
legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a 
organismelor modificate genetic. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 
mediului) 
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Anexa 2 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

• Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări 

prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

• Legea nr. 22/2001 privind ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo); 

• Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo 25 

februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor la Sofia 

la 27 februarie 2001; 

• Legea nr. 86/2000  privind ratificarea Convenției  privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție in problem de mediu, 

semnata la Aarhus la 25 iulie 1998; 

• Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră; 

• Legea nr. 104/2011 (MO nr. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător; 

• Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 

(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 

310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), 

OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 

114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG 

nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi 

OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013); 

• Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor; 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării, modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 

327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) aprobat 

prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 765/16.11.2010); 

• Ordonanța de urgență nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 329/2009 (MO 

nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) şi 

modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012); 

• Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase; 
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• Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea 

Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007); 

• HG nr. 780/2006 (MO nr. 554/27.06.2006) privind stabilirea schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată de HG nr. 

133/2010 (MO nr. 155/10.03.2010), HG nr. 399/2010 (MO nr. 286/30.04.2010), HG 

nr. 1300/2010 (MO nr. 874/28.12.2010), OUG nr. 115/2011 (MO nr. 926/28.12.2011) 

şi HG nr. 204/2013 (MO nr. 248/30.04.2013); 

• Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

• Ordinul  MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea Listei planurilor si programelor care 

intra sub incidenta HG 1076/2004; 

• Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;  

• Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului; 

• Ordinul comun MMP/MADR/MAI/MDRT nr.135/84/76/1.284/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 

publice şi private; 

• Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 

etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 

• Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a impactului 

asupra mediului in context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea 

deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră; 

• Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi funcționarea Comisiei de analiza 

tehnica la nivel central, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de 

Mediu, Raportului privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului 

de amplasament, Raportului de Securitate şi a Studiului de Evaluare adecvată. 
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Anexa 3 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ 
 

• Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului; 

• Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a 

Directivei 90/313/CEE; 

• Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal; 

• Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa; 

• Directiva 2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice 

policiclice în aerul înconjurător; 

• Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 

modificată de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 

2455/2001/CE; 

• Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 

98/15/EC şi de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1137/2008; 

• Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, modificată de Regulamentul 596/2009; 

• Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundaţii; 

• Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (versiune 

codificată), modificată de Directiva 2009/31/CE şi de Regulamentele nr. 1882/2003 şi 

166/2006; 

• Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) 

cu rectificarea din JO L 158, 19.06.2012; 

• Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi 

atmosferici, modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009; 

• Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive; 

• Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor; 

• Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003; 

• Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare 

a Directivei 2004/35/CE, modificată de Regulamentul nr. 596/2009; 

• Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele 

2004/12/CE, 2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; 

• Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), 

modificată de Directivele 2003/108/CE, 2008/34/CE şi 2008/112/CE; 
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• Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 

sălbatică, modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003; 

• Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze 

cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, 

modificată de Directiva 2004/101/C şi Regulamentul nr. 219/2009; 

• Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de 

aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 

Comunităţii; 

• Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi 

extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera. 
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Anexa 5 Materiale informative  
 

� Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon – CRESC și Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind 

schimbările climatice – PNASC http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-cresc/117 

� Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate 

resilient, EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_pro

ject_managers_en.pdf 

� Manual pentru achiziţii publice ecologice 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_ro.pdf 

� GHIDUL ECO-CETĂȚEANULUI „Pentru un mediu sănătos” 

http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/GHIDUL_ECO_CETATEANULUI.pdf 

� Welsh European Funding Office Cross Cutting Themes Environmental Sustainability 

Fact sheet ERDF Programmes 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/140702ccteserdffactsheeten.pdf  

� Welsh European Funding Office Cross Cutting Themes Environmental Sustainability 

Fact sheet ESF Programmes 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/150130esffactsheeten.pdf  

� Mainstreaming of climate action in the European Structural and Investment Funds 

2014-2020 http://ec.europa.eu/clima/publications/index_en.htm  
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Acest ghid urmărește să sprijine potențialii beneficiari care 
solicită finanțare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020 în integrarea principiilor egalităţii de șanse 
și de tratament şi dezvoltării durabile în cadrul proiectelor lor, 
de la momentul pregătirii și până la finalizarea acestora.

Recomandările din ghid sunt indicative şi trebuie adaptate în 
strânsă legătură cu Ghidurile solicitantului aferente fiecărei 
priorităţi de investiţii în parte.

Tematicile egalităţii de şanse şi de tratament şi dezvoltării 
durabile reunesc următoarele principii de bază, aşa cum sunt 
ele promovate în cadrul Regulamentelor Fondurilor Europene 
Structurale şi de Investiţii (FESI) 2014-2020, respectiv:
• egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei (egalitatea 
de gen);
• nediscriminarea;
• protecția mediului; 
• utilizarea eficientă a resurselor; 
• atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 
• conservarea şi protejarea biodiversităţii;
• dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor; 
• prevenirea și gestionarea riscurilor.

Pentru a promova egalitatea de şanse şi tratament se va acorda 
atenţie accesibilităţii pentru toţi cetăţenii la serviciile, spaţiile şi 
infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului.

În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, există trei dimensiuni 
majore ale acesteia: 
• economică
• socială 
• mediu

I Cuvânt înainte
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Introducere.
Definiții

Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază 
participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la 
viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de 
sex, origine rasială sau etnică, religie, dizabilităţi, vârstă 
sau orientare sexuală.

Egalitatea de şanse şi de tratament reprezintă un drept 
fundamental şi o valoare de bază a Uniunii Europene, 
stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcţionarea 
Uniunii Europene (versiunea consolidată).

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi 
asigurarea accesibilităţii reprezintă o condiţie necesară 
pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă. 

Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare 
durabilă este cea adoptată în raportul intitulat „Viitorul 
nostru comun”, elaborat de Comisia Mondială pentru 
Mediu și Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul 
1987: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, 
fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de 
a răspunde propriilor nevoi”. Există  trei dimensiuni 
majore ale dezvoltării durabile: economică, socială şi de 
mediu. 
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 

reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii 
Europene menit să sprijine implementarea acestor 
obiective.

Principalele documente strategice în domeniul 
dezvoltării durabile şi al egalităţii de şanse şi tratament 
la nivel european sunt:
• Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, 
sustenabilă şi incluzivă (Strategia UE 2020);
• Strategia cadru - Nediscriminare şi şanse egale pentru 
toţi;
• Strategia privind egalitatea între bărbaţi şi femei 2010-
2015;
• Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără 
bariere (COM/2010/0636 final).

Legislaţie naţională relevantă în domeniul dezvoltării 
durabile şi al egalităţii de şanse:
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi
• Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap
• ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

II
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publicată în Monitorul Oficial nr. 431/ 2000
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind 
protecţia maternităţii la locul de muncă
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind 
aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 
şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate 
socială 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind 
implementarea principiului egalităţii de tratament între 
femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
• Codul Muncii - principiul egalităţii de tratament în 
cadrul relaţiilor de muncă
• OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare
• Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului 
privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe

Strategiile relevante pentru cele două domenii sunt:
• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 
României Orizonturi 2013-2020-2030;
• Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017;
• Strategia națională privind schimbările climatice și 
creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 
(CRESC); 
• Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările 
climatice (PNASC); 
• Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-
2020; 

• Planul Naţional de Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor 
Contaminate din România; 
• Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru 
conservarea biodiversităţii 2010 – 2020; 
• Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 
2020, actualizare pentru perioada 2011 – 2020; 
• Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței 
Energetice (PNAEE) 2010-2020; 
• Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din 
Surse Regenerabile (PNAER) 2010- 2020; 
• Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 
naţional 2014-2020; 
• Strategia Naţională de Sănătate Publică 2014-2020; 
• Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020; 
• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
2014-2020.
• Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;
• Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
2014-2020;
• Strategia naţională privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei 2015-2020;
• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în 
România;
• Strategia naţională “O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilităţi”, 2016-2020;
• Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii 
active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020;
• Strategia Naţională pentru învăţământ terţiar 2015 - 
2020.
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III

Integrarea principiilor egalităţii de şanse nu 
se poate realiza fără a stabili dacă genul sau 
vulnerabilităţile create de celelalte diferenţe 
structurale, cum ar fi: rasa, etnia, nivelul de 
bunăstare socială, vârsta, handicapul, orientarea 
sexuală etc. sunt relevante pentru proiect.
În acest sens, cei interesaţi să solicite finanţare 
nerambursabilă din FESI pot utiliza o serie de 
întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum 
ar fi:
• Cine va beneficia prin implementarea proiectului? 
Cui se adresează proiectul? (identificarea grupului 
ţintă)
• Rezultatele proiectului au un impact potenţial 
asupra unei/unor categorii de persoane? 
(înţelegerea efectelor asupra diverselor categorii 
de persoane)
• Analiza problemelor a identificat factori care să 
fie luaţi în considerare pentru nevoile diferite ale 
grupului ţintă?
• Nevoile diferite ale grupului țintă necesită 
adoptarea de măsuri speciale?
• Exista informaţii, studii sau analize pentru 
determinarea situaţiei iniţiale?

Pentru a aplica în practică obiectivele 
caracteristice dezvoltării durabile, proiectele pot 
lua în considerare acţiuni transversale, prin care 
se urmăreşte ca obiectiv permanent organizarea 
reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor 
unui proiect cu scopul de a diminua/elimina 
efectele negative asupra mediului. 
În acest sens, în calitate de potenţial beneficiar, 
puteţi utiliza o serie de întrebări în stadiul de 
definire a proiectului, cum ar fi:
• Implementarea proiectului ar putea avea un 
efect negativ asupra mediului, utilizării eficiente 
a resurselor sau biodiversităţii?
• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea 
avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?
• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar 
putea avea impact asupra atenuării efectelor 
schimbărilor climatice?
• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar 
putea contribui la ameliorarea stării de sănătate 
a populaţiei (spre exemplu, prin diminuarea/
eliminarea riscului de poluare sau reducerea 
volumului de deşeuri)?
• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea 

Egalitatea de șanse și 
dezvoltarea durabilă
în cadrul proiectelor 
cu finanțare europeană

1. Integrarea în proiect a principiilor egalității de șanse și dezvoltării durabile

Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă
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Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să 
determinaţi dacă un anumit proiect are implicaţii 
directe sau indirecte asupra relaţiilor de gen sau 
a vulnerabilităţilor create de celelalte diferenţe 
structurale, precum şi la asigurarea accesibilităţii. 
Cu alte cuvinte, este recomandat ca acest proces 
să fie parcurs pentru definirea propunerii de 
proiect, chiar dacă în apelul de proiecte nu sunt 
incluse cerinţe sau acţiuni dedicate sprijinirii unei 
anumite categorii de persoane.
Pe baza informaţiilor obţinute, printre altele, 
puteţi stabili:
• obiectivele, rezultatele aşteptate şi activităţile 
proiectului;
• stabilirea de indicatori şi ţinte pentru măsurarea 
progresului şi efectelor proiectului;
• grupul ţintă;
• formele de integrare a principiilor astfel încât 
să promoveze egalitatea de gen, prevenirea 
şi combaterea oricărei forme de discriminare, 
inclusiv asigurarea accesibilităţii;
• resursele necesare pentru acţiunile de integrare;

contribui la protejarea cadrului natural (terestru 
şi acvatic) sau la conservarea şi protejarea 
habitatelor din ariile protejate?
• Implementarea proiectului ar putea contribui la 
creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri 
naturale (alunecări de teren, risc de inundaţii)?
• Implementarea proiectului ar putea contribui 
la creşterea responsabilităţii faţă de mediul 
înconjurător?
• Implementarea proiectului ar putea contribui la 
revitalizarea zonelor degradate?
• Există informaţii, studii sau analize pentru 
determinarea situaţiei iniţiale?
• Există o prognozare a efectelor negative pe 
termen lung asupra mediului?
• Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii 
rezultatelor proiectului faţă de dezastre şi a 
riscului de producere a acestora (spre exemplu: 
inundaţii, cutremure, secetă)?
Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să 
determinaţi dacă un anumit proiect are implicaţii 
asupra protecţiei mediului, utilizării eficiente a 
resurselor, conservării şi protejării biodiversităţii. 
De asemenea, pot fi identificate măsuri de 
atenuare şi adaptare la schimbările climatice, 
dezvoltare a rezistenţei în faţa dezastrelor, precum 
şi prevenirea şi gestionarea riscurilor. Această 
etapă este recomandat să fie parcursă la definirea 
proiectului, chiar dacă în apelul de proiecte nu sunt 
incluse cerinţe sau nu sunt finanţate acţiuni care 
vizează în mod direct obiectivele caracteristice 
dezvoltării durabile.
Pe baza informaţiilor obţinute, printre altele, 
puteţi stabili:
• obiectivele, rezultatele aşteptate şi activităţile 
proiectului;
• obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare 
a impactului asupra mediului în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;
• modul în care un proiect este vulnerabil la 
schimbările climatice;
• stabilirea de indicatori şi ţinte pentru măsurarea 
progresului şi efectelor proiectului;
• formele de integrare ale obiectivelor 
caracteristice dezvoltării durabile, astfel încât 
să se asigure protecţia mediului, utilizarea 
eficientă a resurselor, conservarea şi protejarea 
biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri 
de atenuare şi adaptare la schimbările climatice, 
dezvoltare a rezistenţei în faţa dezastrelor, precum 
şi prevenirea şi gestionarea riscurilor;
• resursele necesare pentru acţiunile de integrare.
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2.1. Consideraţii generale

Asiguraţi-vă că respectaţi legislaţia în vigoare cu privire la 
egalitatea de şanse şi tratament (acte normative, politici 
publice). Necunoaşterea legislaţiei privind egalitatea 
de gen şi nediscriminarea poate duce la diferenţe între 
diversele categorii de persoane asupra cărora proiectul 
poate avea impact direct sau indirect.

În definirea obiectivelor specifice ţineţi cont de 
aspectele referitoare la egalitatea de şanse şi tratament 
şi asiguraţi-vă că aceste obiective nu contribuie la 
adâncirea inegalităţilor, că nu generează discriminări din 
punct de vedere al accesibilităţii pentru cetăţeni (servicii 
publice).

Răspundeţi la următoarele întrebări:
• Cum pot afecta rezultatele sau activităţile proiectului 
diferite categorii de persoane?
• Opţiunile alese conduc la diverse forme de discriminare 
sau îngrădesc accesibilitatea?

Acele aspecte de mediu identificate ca relevante în timpul 

procesului de determinare a potenţialului proiectului de a 
contribui la dezvoltarea durabilă ar trebui să fie abordate 
în definirea şi planificarea proiectului. Oportunităţi 
identificate în cadrul acestei analize pot fi considerate 
pentru determinarea obiectivelor proiectului.

În cazul în care un proiect conţine activităţi care:
• sunt planificate a se desfăşura în arii naturale protejate;
• pot avea impact asupra calităţii aerului, apei şi/sau 
solului;
• implică producerea de deşeuri;
• implică utilizarea de substanţe periculoase,
beneficiarul trebuie să facă dovadă că se conformează 
legislaţiei în vigoare şi că, în prealabil, a obţinut toate 
avizele legale necesare.

2.2. Asigurarea unei abordări participative a 
partenerilor din cadrul unui proiect

Implicarea potenţialilor parteneri şi/sau a factorilor 
interesaţi este importantă pentru stabilirea obiectivelor 
şi activităţilor proiectului, dar şi pentru determinarea 
impactului pe care acesta îl poate produce asupra 

2. Definirea şi planificarea proiectului
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diverselor categorii de populaţie:
• identificaţi şi consultaţi reprezentanţi ai grupului ţintă 
cu privire la tematica proiectului, inclusiv cu privire la 
egalitatea de şanse şi accesibilitate;
• consultaţi experţi în domeniul egalităţii de şanse şi/
sau nediscriminării sau organizaţii neguvernamentale sau 
instituţii guvernamentale/ direcţii de specialitate ale 
acestora;
• consideraţi parteneriatul cu instituţii şi organizaţii 
relevante în domeniul egalităţii de gen şi nediscriminării;
• în cazul proiectelor care au în vedere acţiuni specifice 
este necesară cooptarea de experţi în domeniul egalităţii 
de şanse şi/sau nediscriminării în echipa proiectului;
• în cazul proiectelor care au în vedere acţiuni specifice, 
consultați experți în domeniul protecției mediului, 
biodiversității, în echipa proiectului.

2.3. Abordare „environmentally friendly” în 
managementul şi implementarea proiectului

• organizaţi pentru echipa de proiect o sesiune de 
instruire cu privire la tematica dezvoltării durabile şi 
la modalităţile concrete de economisire a resurselor 
utilizate în implementarea proiectului;
• în măsura în care este necesar, implicaţi în echipa 
de management un expert în problematica dezvoltării 
durabile;
• elaboraţi materiale de prezentare a rezultatelor 
proiectului din perspectiva respectării obiectivelor 
caracteristice dezvoltării durabile;
• asiguraţi-vă că activităţile contribuie la eficientizarea 
consumului de resurse;
Exemple:
• Promovarea imprimării faţă-verso a documentelor; 
• Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele 
necesare;
• Limitarea impactului negativ al transportului prin 
folosirea mijloacelor de comunicare electronică 
(videoconferinţă);
• Optimizarea oportunităţilor de a utiliza resursele 
locale.

2.4. Asigurarea unei structuri incluzive a personalului 
implicat în managementul şi implementarea proiectului

• anunţurile de angajare trebuie să ofere şanse egale 
tuturor categoriilor de persoane, inclusiv prin asigurarea 
accesibilităţii la informaţie;
• asiguraţi echilibrul de gen în cadrul echipelor de 
management şi implementare a proiectului;
• folosiţi experienţa şi cunoştinţele persoanelor mai în 
vârstă pentru activităţile proiectului pentru a răspunde 
provocărilor generate de schimbările demografice;
• diferenţele de şansă în procesul de recrutare a 
personalului pe o caracteristică de origine etnică, sex, 
handicap sau vârstă pot fi admise dacă unul dintre aceste 
criterii reprezintă o cerinţă profesională esenţială şi 
decisivă. În acest caz, condiţia pusă trebuie să fie legitimă 
şi proporţională.

2.5. Crearea unei culturi organizaţionale favorabile 
incluziunii

• instruiţi personalul implicat în proiect pe teme de 
egalitate de şanse şi de tratament şi dobândirea de 
cunoştinţe cu privire la inegalităţi;
• elaboraţi proceduri operaţionale care să asigure 
abordarea integratoare;

2.6. Planificarea de acţiuni de informare, publicitate şi 
conştientizare

Stabiliţi strategia de comunicare având în vedere 
întrebarea: “cum va ajunge mesajul către persoanele 
care au probleme de accesibilitate?”. În acest sens, este 
recomandat să adaptaţi mesajele în funcţie de nevoile 
diverselor categorii de persoane.

2.7. Achiziţii publice

• recomandaţi operatorilor economici să introducă 
aspectele legate de gen şi dezvoltare durabilă în studiile 
de fezabilitate elaborate în cadrul proiectului dvs;
• asiguraţi-vă că produsele achiziţionate nu reprezintă 
risc de excluziune socială, adică accesul la produsele 
achiziţionate să nu fie restricţionat pentru anumite 
categorii de persoane;
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3.1. Consideraţii generale

3. Implementarea proiectului

• asiguraţi-vă că pe parcursul implementării nu 
apar situaţii care să contravină prevederilor legale 
în domeniul egalităţii de gen şi nediscriminării;
• asiguraţi-vă că toate categoriile de persoane pot 
să participe în mod egal la activităţile proiectului, 
astfel încât să nu existe bariere care limitează 
egalitatea de şanse (program flexibil, spaţii şi dotări 
accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, 
resurse echilibrate în funcţie de nevoile diverselor 
categorii de persoane etc.);
• asiguraţi în grupul ţintă o structură echilibrată 
între femei şi bărbaţi, dar şi pe grupe de vârstă, în 
funcţie de situaţie;
• utilizaţi un limbaj adecvat la elaborarea 
documentelor în cadrul proiectului, care să 
evite stereotipurile de gen şi cele asociate altor 
vulnerabilităţi;
• introduceţi în materialele elaborate în cadrul 
proiectului mesaje scurte care promovează 
egalitatea de şanse;
• introduceţi în materialele elaborate în cadrul 
proiectului mesaje de informare şi conştientizare 
cu privire la egalitatea de şanse şi tratament;
• introduceţi în programele de formare un modul 
de conştientizare cu privire la cerinţele, drepturile 
şi contribuţia diverselor categorii de persoane, 
adaptat la tematica proiectului;

• asiguraţi-vă că pe parcursul implementării, 
resursele necesare proiectului sunt utilizate 
eficient şi sustenabil, în principal prin aplicarea 
unor reguli şi inducerea unor comportamente 
de consum raţional al resurselor (promovarea 
utilizării eficiente a resurselor, creşterea utilizării 
resurselor regenerabile);
• evitaţi acele activităţi care ar putea afecta în 
mod negativ mediul (zone protejate, zone verzi 
din oraşe, sursele de apă, altele). În cazul în care 
proiectul prevede astfel de activităţi realizaţi un 
plan de măsuri de protecţie pentru atenuare/ 
eliminarea efectelor negative;
• asiguraţi-vă că reduceţi nivelul de poluare din 
zona lucrărilor de construcţii (poluarea aerului, 
apei, solului);
• susţineţi colectarea selectivă a deşeurilor, 
promovaţi reducerea volumului de deşeuri;
• susţineţi reutilizarea, recuperarea şi reciclarea 
deşeurilor;
• introduceţi măsuri de creştere a capacităţii de 
rezistenţă la dezastre în cazul proiectelor care 
prevăd investiţii în infrastructură, inclusiv clădiri, 
căi de transport (drumuri, căi ferate, aeroporturi), 
servicii (comunicaţii, aprovizionarea cu energie, 
aprovizionarea cu apă, canalizare) şi infrastructura 
socială;

Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă
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• transmiteţi mesajele prin canale multiple şi 
în forme variate. Informaţiile trebuie să fie, de 
asemenea, accesibile persoanelor cu dizabilităţi;
• diseminaţi informaţiile despre obiectivele şi 
rezultatele proiectului către organizaţiile şi 
asociaţiile care reprezintă interesele diverselor 
categorii de persoane.

Exemple:
1. În cazul organizării unei conferinţe, introduceţi 
mesaje cu privire la problematica egalităţii de 
şanse şi tratament.
2. În cazul în care la programele de formare 
participă persoane cu diverse dizabilităţi este 
necesară asigurarea mijloacelor de comunicare 
corespunzătoare: ecran mare, tastatură, programe 
adaptate alfabetului Braille, comandă vocală. 
3. Acolo unde este cazul, puteţi introduce 
în materialele elaborate următorul mesaj 
„Termenii utilizaţi în prezenta/prezentul [titlul 
documentului] pentru denumirea diverselor roluri 
se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.”

Exemplu:
1. Pe parcursul lucrărilor de construcţii, volumul 
de deşeuri poate creşte ca urmare a demolărilor 
etc.  Se pot lua măsuri de reducere a cantităţii 
de deşeuri sau refolosire a materialelor rezultate 
din demolări; Pentru a reduce impactul asupra 
mediului puteţi să aplicaţi proceduri de „achiziţii 
verzi”.
2. Restricţionarea utilizării de materiale greu 
degradabile.
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3.2 Acţiuni specifice

Dacă proiectul este considerat relevant din punct de vedere al promovării egalităţii de gen şi/sau al combaterii 
vulnerabilităţilor create de celelalte diferenţe structurale, cum ar fi rasă, etnie, nivelul de bunăstare socială, vârsta, 
handicapul, orientarea sexuală etc., o parte dintre obiectivele specifice şi activităţile proiectului pot fi concepute/
formulate astfel încât să propuneţi măsuri concrete/instrumente care să contribuie la eliminarea inegalităţilor şi să 
promoveze egalitatea de şanse şi tratament, astfel încât să determine o îmbunătăţire a unor situaţii defavorabile în 
care se află diverse categorii de persoane. 

În cazul în care în etapa de analiză ați identificat posibile efecte pozitive din punct de vedere al obiectivelor 
caracteristice dezvoltării durabile la nivelul rezultatelor proiectului, încercați să propuneți activități de îndeplinire 
a acestora. 

Astfel de acţiuni trebuie să fie însoţite de realizări concrete, cuantificabile prin utilizarea indicatorilor.

Recomandare: utilizaţi strategiile naţionale şi europene pentru a identifica teme pentru acţiuni specifice 
proiectului care să includă egalitatea de şanse şi tratament.

- acţiuni de promovare a echilibrului de gen în echipele de cercetare, pentru a încuraja 
participarea femeilor;
- cercetare aplicativă orientată spre domeniul de prevenire a riscurilor şi de protecţie în 
caz de dezastru;
- dezvoltarea de tehnici şi soluţii pentru economisirea energiei şi de utilizare a energiei 
regenerabile;
- dezvoltarea de concepte şi soluţii pentru infrastructura verde în relaţie cu Eco-inovarea;

- dezvoltarea de programe electronice care să faciliteze accesul persoanelor cu diferite 
tipuri de dizabilităţi;

- achiziţionarea de echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri de dizabilităţi;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru persoane cu mobilitate redusă (ex. prin muncă 
la distanţă);
- îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă/confort la locul de muncă (de ex. parcări sau 
spaţii comune supravegheate video; diminuarea riscului de hărţuire şi hărţuire sexuală a 
femeilor în medii dominate de bărbaţi sau de tratament discriminatoriu al bărbaţilor în 
medii dominate de femei);

CDI

TIC

IMM-uri

Domenii de 
investiţie

Tipuri indicative de acţiuni specifice pentru îndeplinirea obiectivelor 
legate de egalitatea de şanse şi dezvoltare durabilă
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- introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de a 
creşte reciclarea, de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăţi gestionarea resurselor 
şi de a reduce poluarea;
- dezvoltarea de noi activităţi în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi oportunităţi 
de angajare, precum şi de a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului (spre 
exemplu, reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi limitarea poluării corpurilor de 
apă);
- introducerea etichetării ecologice;

- adaptarea spaţiului pietonal pentru persoanele cu deficienţe de vedere;
- dotarea trecerilor pietonale cu semnale auditive pentru persoanele cu deficienţe de auz;
- investiţii în infrastructură: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 
dizabilităţi la serviciile publice;
- realizarea şi conservarea de „coridoare verzi”;
- implementarea de măsuri care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare şi prevenirea poluării 
din cauza noxelor, inclusiv a poluării fonice, reducerea poluării provocate de depozitarea 
deşeurilor menajere;
- reutilizarea deşeurilor provenite de pe urma construcţiei infrastructurii edilitare;

- implementarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului pe baza standardelor 
internaţionale;
- reducerea consumului de materiale şi energie în spaţiile construite;
- îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor;
- introducerea de sisteme de proiectare şi tehnici de construcţie pentru răcire şi aer 
condiţionat în clădirile noi care sunt rezistente la schimbările climatice preconizate;

DEZVOLTARE
URBANĂ

INVESTIȚII ÎN
INFRASTRUCTURĂ

(CONSTRUCŢII/
REABILITARE

CLĂDIRI)
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- asigurarea dotărilor specifice (lifturi de acces în staţii, autobuze cu rampă pentru 
cărucioare) accesului pentru persoane cu dizabilităţi în mijloacele de transport;

- crearea unui mediu favorabil în vederea creării de locuri de muncă în rândul tuturor 
generaţiilor (abordarea provocărilor demografice);
- încurajarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la 
fenomenul discriminării;
- încurajarea antreprenoriatului feminin;
- organizarea de cursuri/module de curs pentru dezvoltarea competenţelor în domeniul 
protecţiei mediului;
- dezvoltarea capacităţii instituţiilor din piaţa muncii cu privire la formarea şi reinserţia 
profesională a forţei de muncă în sectoare verzi;
- sprijin pentru întreprinderile sociale în domeniul gestionării, reciclării şi reutilizării 
deşeurilor;

- adaptarea serviciilor sociale/de sănătate, inclusiv în oraşele şi satele mici îndepărtate 
(abordarea provocărilor demografice);
- servicii de consiliere pentru motivarea persoanelor vârstnice de a-şi îmbunătăţi abilităţile 
profesionale în vederea continuării activităţii pe piaţa forţei de muncă sau evidenţierea 
unor caracteristici specifice vârstei (sănătatea, finanţele, beneficiile utilizării tehnologiei 
moderne etc.);
- programe/facilităţi de sprijin pentru îngrijirea copiilor sau a altor persoane dependente, 
în timpul programului de lucru;
- investiţii în infrastructură: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 
dizabilităţi la serviciile publice;

- investiţii în infrastructură: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu 
dizabilităţi la serviciile publice;
- organizarea unei campanii de sensibilizare şi informare în rândul elevilor în vederea 
creşterii gradului de conştientizare cu privire la semnificaţia şi importanţa respectării 
dreptului la egalitate de şanse şi tratament pentru toţi;

TRANSPORT

OCUPARE

SĂNĂTATE/
SOCIAL

EDUCAŢIE 



13 Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

- promovarea învăţării în rândul persoanelor vârstnice;
- furnizarea de educaţie nonformală/formală pentru vârstnici;
- actualizarea curriculumului educaţional, astfel încât să reflecte nevoile şi oportunităţile 
generate de tranziţia la o economie cu emisii de carbon scăzute şi rezistentă la schimbările 
climatice (de ex. aptitudini TIC şi de inginerie în industria auto şi în sectorul construcţiilor 
în vederea reducerii emisiilor de carbon);
- formarea persoanelor care desfăşoară activităţi independente în sectoarele verzi 
emergente;

- integrarea perspectivei de gen în elaborarea politicilor naţionale;
- modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor 
vârstnici;
- organizarea de seminarii de formare şi conştientizare în domeniul egalităţii de şanse şi 
tratament destinate angajaţilor din instituţii şi autorităţi publice;
- îmbunătăţirea accesului la serviciile administrative, inclusiv în oraşele şi satele mici 
îndepărtate (abordarea provocărilor demografice);
- consolidarea capacităţilor administraţiilor naţionale şi locale de elaborare şi implementare 
a strategiei privind schimbările climatice, conservare şi protejare a mediului şi asigurarea 
integrării acestor strategii în programele naţionale;
- integrarea aspectelor de mediu în alte politici sectoriale, promovarea dezvoltării 
economiei verzi.

CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ 

ŞI ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ
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4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului

Monitorizarea are un rol important în obţinerea de 
rezultate specifice şi obţinerea impactului dorit.

În vederea monitorizării integrării temei orizontale 
a egalităţii de şanse şi de tratament în activităţile 
proiectului, stabiliţi încă din etapa de elaborare tipuri de 
informaţii şi indicatori ce trebuie colectate, respectiv, 
măsuraţi.

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi 
următoarele:
• echilibrul de gen şi integrarea grupurilor vulnerabile 
în cadrul grupului ţintă. În acest sens este important 
să colectaţi date cu privire la distribuţia pe sexe şi 
apartenenţa la grupuri vulnerabile a membrilor grupului 
ţintă şi/sau în cadrul echipelor de management de 
proiect;
• acţiunile transversale întreprinse şi acţiunile specifice, 
dacă este cazul;
• cuantumul sumelor dedicate acţiunilor specifice privind 
integrarea egalităţii de şanse, dacă se pot colecta date 
relevante;
• realizările concrete (indicatori) pentru acţiunile 
specifice propuse, dacă este cazul.
În ceea ce priveşte evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă 
în vedere faptul că Autorităţile de Management vor evalua 
progresul în implementarea programelor operaţionale. 
Această evaluare va viza şi efectele integrării egalităţii 
de şanse şi tratament la nivelul proiectelor.

În vederea monitorizării integrării temei orizontale a 
dezvoltării durabile în activităţile proiectului, stabiliţi 

încă din etapa de elaborare a proiectului tipuri de 
informaţii ce trebuie colectate şi ce indicatori ar trebui 
măsuraţi.

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi 
integrarea din perspectivă a două dimensiuni cheie:

a) procesul:
• ce măsuri au fost întreprinse, transversale sau specifice;
• cuantumul sumelor dedicate acţiunilor specifice;

Legislaţia naţională prevede ca proiectele pentru care 
s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului să 
urmărească modul în care au fost tratate aspectele 
identificate în această etapă. În acest sens, se va 
elabora un Plan de monitorizare a mediului, cu indicarea 
componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, 
periodicitatea, parametrii şi amplasamentul ales 
pentru monitorizarea fiecărui factor. Se va prevede 
monitorizarea în toate etapele proiectului, construcţie 
şi exploatare.

b) rezultatele: ce efecte au fost obţinute, monitorizarea 
indicatorilor.

În ceea ce priveşte evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă 
în vedere faptul că Autorităţile de Management vor evalua 
progresul în implementarea programelor operaţionale. 
Această evaluare va viza şi efectele integrării obiectivelor 
caracteristice dezvoltării durabile la nivelul proiectelor.
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Respectarea obligaţiilor legale în vigoare în domeniul temelor orizontale constituie criteriu de eligibilitate pentru 
toate proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Promovarea unor elemente ce depăşesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică 
şi financiară.

IV
Egalitatea de șanse și 
dezvoltarea durabilă 
în cadrul proiectelor 
finanțate prin Programul 
Operațional Regional 
(POR) 2014-2020

- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale 
aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de 
șanse și tratament între persoane, independent de sex, de originea, religia sau convingerile 
lor, de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un 
loc de muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de 
încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect şi 
echipamentele achiziţionate;
- Investiția propusă conduce la minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susţinerea 
colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor 
şi gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect şi 
echipamentele achiziţionate;
- Investiția propusă conduce la minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susţinerea 
colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor 
şi gestionarea corespunzătoare, cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 

1.1 Investiţiile 
entităţilor de 

inovare şi transfer 
tehnologic

2.1 Promovarea 
spiritului 

antreprenorial

2.2 Crearea 
şi extinderea 

capacităţii 
avansate de 

dezvoltare de 
produse şi servicii

Prioritate de 
investiţii

Tipuri indicative de intervenţii care sunt punctate în cadrul etapei de 
evaluare tehnică şi financiară
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accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect şi 
echipamentele achiziţionate;
- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin 
folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi;
- Proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare 
la acestea;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin 
folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;

3.1 Investiţiile 
pentru creşterea  

eficienței  
energetice 
în clădirile 

rezidențiale, 
clădirile publice 

și sistemele de 
iluminat public

3.2 Investiţiile 
bazate pe 

planurile de 
mobilitate urbană 
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- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin 
folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 

durabilă în zonele 
urbane

4.1 Investiţiile 
bazate pe 

planurile de 
mobilitate 

urbană durabilă 
în municipiile 

reședință de județ

4.2 Promovarea 
regenerării și 

revitalizării în 
zonele urbane

4.3 Sprijin pentru 
revitalizarea 
comunităților 

defavorizate din 
urban 
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și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;
- Proiectul ia în considerare efectele negative ale schimbărilor demografice şi contribuie la 
creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect şi 
echipamentele achiziţionate;
- Proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la 
acestea al investițiilor realizate ca urmare a implementării proiectului;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;
- Proiectul ia în considerare  efectele negative ale schimbărilor demografice şi contribuie 
la creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire;

- Investiția propusă conduce la minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susţinerea 
colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor 
şi gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane.
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 

4.4 Investiţiile 
în infrastructura 

educaţională

5.1 Investiţiile 
în patrimoniul 

cultural
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accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător;
- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin 
folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează soluţii prietenoase cu mediul înconjurător (ex.: utilizarea 
de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţională, a echipamentelor cu 
un consum energetic/de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, 

5.2 Promovarea 
regenerării și 

revitalizării în 
zonele urbane

6.1 Investițiile 
în rețeaua de 

transport rutier

7.1 Investițiile în 
sectorul turismului
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promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos cu mediul înconjurător);
- Investiția propusă conduce la minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susţinerea 
colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor 
şi gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane;
- Proiectul implementează măsuri de protejare a biodiversităţii şi ecosistemului, în ariile 
naturale protejate şi în siturile Natura 2000;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea şi, în contextul acestui 
proiect, identifică potenţiale aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de 
asigurare a respectării egalităţii de șanse și tratament între persoane independent  de sex, 
de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare 
sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la o profesie, de promovare, de 
formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

- Proiectul implementează soluţii prietenoase cu mediul înconjurător (ex.: utilizarea 
de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu 
un consum energetic/de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, 
promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos cu mediul înconjurător);
- Proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la 
acestea al investițiilor realizate ca urmare a implementării proiectului;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

8.1 Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale
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- Proiectul ia în considerare efectele negative ale schimbărilor demografice şi contribuie la 
creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire;

- Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător;
- Investiția propusă conduce la minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susţinerea 
colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor 
şi gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale 
aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de 
șanse și tratament între persoane independent  de sex, de originea, religia sau convingerile 
lor, de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un 
loc de muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de 
încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;
- Proiectul ia în considerare  efectele negative ale schimbărilor demografice şi contribuie 
la creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire;

- Proiectul implementează soluţii prietenoase cu mediul înconjurător (ex.: utilizarea 
de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu 
un consum energetic/de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, 
promovarea şi diseminarea unui stil de viaţă prietenos cu mediul înconjurător);
- Proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la 
acestea al investițiilor realizate ca urmare a implementării proiectului;
- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 

9.1 CLLD

10.1 Investiţiile 
în infrastructura 

educaţională
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legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;
-  Proiectul ia în considerare  efectele negative ale schimbărilor demografice şi contribuie 
la creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire;

- Solicitantul implementează o politică privind nediscriminarea, identifică potenţiale aspecte 
legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse 
și tratament între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, 
de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de 
muncă sau la o profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare 
în muncă şi de ocupare a forţei de muncă;

11.1 Investiţiile 
în capacitatea 

instituţională a 
APL
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Materialele care au stat la baza elaborării acestui document sunt:

• Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor 
finanţate din FESI elaborat de către Ministerul Fondurilor Europene

• Ghidul Solicitantului - condiții generale pentru accesarea 
fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

• Ghidurile specifice pentru priorităţile de investiţii din cadrul 
POR 2014-2020
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CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte  

 
Potrivit rezultatelor unui studiu realizat la nivelul anului 2016 de către Directoratul General pentru 
Politici Interne din cadrul Parlamentului European, economia socială a crescut în număr și 
dimensiune în ultimele decenii în statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu 
tendințele globale înregistrate în acest domeniu. Cu toate acestea, diferențele în ceea ce privește 
statutul juridic și rolul jucat de către entitățile din economia socială din fiecare stat membru, 
precum și atenția relativ redusă care, până recent, a fost acordată acestui domeniu de către 
birourile naționale și transnaționale de statistică fac dificilă evaluarea dimensiunii economiei 
sociale în Uniunea Europeană, ca întreg. Aceste dificultăți se traduc, de asemenea, în evaluarea 
relativ dificilă a importanței economice a sectorului (în termeni de produs intern brut realizat de 
acest sector.  

Datele disponibile în prezent arată că, în ansamblu, aproximativ 2 milioane de entități specifice 
economiei sociale la nivel european își desfășoară activitatea, reprezentând aproximativ 10-12% 
din totalul întreprinderilor din același cadru teritorial. Potrivit Comisiei Europene, entitățile din 
economia socială (entități agregate de cooperative, societăți mutuale, asociații și fundații) 
angajau la nivelul anului 2010 un număr de 14,5 milioane de persoane, reprezentând 6,5% din 
întreaga populație activă a Uniunii Europene. Evoluția acestui indicator este una pozitivă, având 
în vedere faptul că la nivelul anului 2002 aceste entități angajau doar 11 milioane de persoane. 
Trend-ul relevat indică creșterea importanței acestui tip de entitate economică în tot contextul 
macroeconomic european. 

În timp ce sunt limitate la dimensiuni, aceste cifre relevă faptul că economia socială constituie 
un pilon esențial al modelului social european. Deși situația variază foarte mult între statele 
membre, entități ale economiei sociale sunt prezente în aproape toate sectoarele economice, 
cum ar fi: sectorul bancar, sectorul asigurărilor, agricultura, diverse servicii comerciale, servicii 
medicale și servicii sociale, etc. Există și noi extensii comune ale activității economice care 
răspund nevoilor colective în domenii suplimentare: mediul (adică agricultura ecologică, 
horticultura, prelucrarea produselor alimentare, serviciile ecologice și protecția mediului) în țări 
precum Republica Cehă, Malta și România; deservirea comunității (nevoile de interes general) în 
țări precum Marea Britanie, Germania și Olanda (de exemplu, locuințe, transport și energie); 
activități culturale, sportive și de agrement (de exemplu, arte, meșteșuguri, muzică și, din ce în 
ce mai mult, turism) în Croația, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Malta și Suedia. 

Din perspectiva Politicii de Coeziune, în confirmitate cu cel de-al șaptelea raport de coeziune 
(publicat în luna octombrie 2017), economia socială reprezintă un pilon important în contextul 
necesității de reducere a disparităților sociale dintre și în cadrul statelor membre și a regiunilor 
acestora. Fondul Social European sprijină activ instituția întreprinderilor sociale ca o sursă de 
locuri de muncă, în special pentru grupurile de oameni care au dificultăți în obținerea unui loc de 
muncă: tineri șomeri pe termen lung, persoane cu handicap, persoane din comunitățile rurale. 
Per total, statele membre au alocat peste 1 miliard de Euro pentru acest sector în perioada 2014-
2020 și mai multe state membre utilizează FSE pentru a stimula piața de investiții sociale. Exemple 
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edificatoare în acest sens sunt Portugalia, prin intermediul Fondului pentru inovare socială, și 
Polonia, prin Fondul Național pentru Antreprenoriat Social. 

La nivelul României, din punct de vedere conceptual, discuţia despre economia socială este de 
dată oarecum recentă, stimulată, în primul rând, de măsurile de promovare incluse în proiectele 
finanţate de către Fondul Social European, în special prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007–2013. Discuţia privind generarea de venit de către organizaţiile cu scopuri 
sociale, pentru a susţine scopurile lor specifice, este mai veche şi este estimat că a început imediat 
după anul 2000. Atunci, perspectiva integrării europene a făcut ca donatorii 
internaţionalitradiţionali, publici sau privaţi, şi beneficiarii lor, în special cei care au dezvoltat 
servicii sociale, să îşi pună problema sustenabilităţii pe termen lung a acestor tipuri de activități. 
 
România înregistrează un deficit serios faţă de media UE-25 în domeniul capacităţii de a furniza 
servicii sociale, de educaţieşi sănătate. De asemenea, România are un deficit serios în domeniul 
protecţiei mediului, mai ales în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilorşi 
administrarea ariilor protejate. Tot acest deficit ar trebui să fie privit ca o zonă firească şi 
necesară în care să fie susţinută dezvoltarea întreprinderilor sociale. În domeniul social, statul, la 
nivel central şi local, are o reţinere serioasă în a subcontracta partenerii neguvernamentali pentru 
furnizarea de servicii sociale şi de mediu. De asemenea, nu există pentru moment o strategie clară 
de a privi activităţile din domeniul protecţiei mediului ca potenţiale generatoare de resurse şi de 
creştere economică, situație care ar putea fi, de asemenea, îmbunătățită prin intermediul 
economiei sociale.  
 
Toate aceste deficiențe întâlnite în plan socio-economic necesită o atenție crescută și pot fi 
diminuate sau combătute complet prin susținerea dezvoltării întreprinderilor sociale – Fondul 
European Social contribuie în acest sens prin măsuri dedicate atât înființării unor noi structuri, 
cât și cu măsuri pentru dezvoltarea întreprinderilor deja funcționale. 
 
Cadrul legal național a fost instituit prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Acest act 
normativ defineşte economia socială ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul 
public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţişi/sau 
interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând 
grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia 
de lucrări. Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat 
de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Legea 
menționată mai sus constituie cadrul pentru definirea unor concepte importante pentru acest 
domeniu, cele mai relevante fiind: întreprinderile sociale de inserție, marca socială (concept ce 
include și certificatul cu privire la statutul întreprinderii), mecanismele de finanțare ale 
întreprinderilor sociale. 
 
Abordarea POCU în domeniul economiei sociale 
 
În concordanţă cu Recomandarea Specifică de Țară 2014 privind reducerea sărăciei, precum şi cu 
Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi cu strategiile naţionale relevante, acţiunile din cadrul 
priorităţii de investiţii 9.v vor fi destinate consolidării capacității întreprinderilor de economie 
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Ca urmare, în cadrul priorităţii de investiţii 
9.v, obiectivul specific 4.16, se va avea în vedere atât înființarea, cât și dezvoltarea de 
întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție,pentru integrarea pe piaţa muncii 
a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei. Dezvoltarea economiei sociale va 
contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.  
 



 
 

5 

 

Totodată, antreprenorii în domeniul social, atât din entităţile nou înfiinţate, cât şi cei din 
entităţile deja existente, vor putea beneficia de activități de consiliere/ mentorat, precum și de 
formare inclusiv în domeniul social.  
 
În vederea realizării obiectivului specific, vor fi susţinute din Fondul Social European următoarele 
tipuri de acţiuni:  

- Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv 
acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru înființare cât și a 
granturilor pentru dezvoltare; 

- Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul 
de învăţământ/de asistenţă medicală/de asistență socială/servicii de ocupare sau din 
administraţia locală/centrală în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru 
grupurile vulnerabile; 

- Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru 
diseminarea de bune practici și informații, activităţi de consolidare a capacităţiişi 
transferul de know-how cu alte comunităţişi cu actorii relevanţi la nivel de ţară sau din 
alte State Membre; 

- Accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării activităţii în cadrul 
întreprinderilor sociale de inserţie; 

- Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea 
vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de 
conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale; 

- Dezvoltarea unor soluții de finanţare avantajoase pentru finanțare de tip seed dedicate 
întreprinderilor sociale, finanțare participativă pentru portofolii de intreprinderi aflate în 
faza de start-up – crowd-funding, atragerea de donatori, investitori şialţi parteneri. 

 

1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivele specifice ale programului operațional 

Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale 

înîntreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea 

forței de muncă 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială 

de afuncționa într-o manieră auto sustenabilă 

Rezultatul așteptat urmare a sprijinului acordat din partea Uniunii Europene 
 
Rezultatul pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii este: 

Creșterea numărului de entități de economie socială. 

1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte 

Această cerere de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 

depunere. 

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, 

SudMuntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind 

exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 9.v. 
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Un proiect depus în cadrul acestui apel poate fi implementat într-una sau mai multe din regiunile 

de implementare din cele menționate mai sus. 

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 27.08.2018 ORA 10.00 ŞI SE VA 

ÎNCHIDE ÎN DATA DE 27.11.2018, ORA 16.00. 

1.3. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al 

solicitantului – condiții specifice 

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale.  

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea 

integrării  pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii 

sărăciei. Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea 

comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului 

vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, 

facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.  

Economia socială se bazează pe următoarele principii: 
  a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; 
  b) solidaritate şi responsabilitate colectivă; 
  c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei 
colectivităţi; 
  d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; 
  e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului 
economiei sociale; 
  f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile 
publice; 
  g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea 
obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al 
membrilor. 
 

1.3.1. Acțiuni care vizează înființarea, dezvoltarea și monitorizarea întreprinderilor sociale 

Înființarea unor întreprinderi sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la 

dezvoltarea serviciilor locale. 

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei pentru 

entități ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a 

servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale 

membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 

Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor 

persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând 

accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii. 

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 

înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. Totodată, 
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antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea 

beneficia de activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul 

social. 

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru 

entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 2 etape de implementare, etape 

obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei – definit conform secțiunii 1.8 din prezentul 

ghid – va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate în cadrul 

proiectului. 

Prezentul ghid stabilește în secțiunile următoare durata maximă posibilă pentru fiecare dintre 

aceste etape, precum și documentele ce vor trebui să rezulte în urma implementării fiecărei 

etape.  

De-a lungul activităților proiectului, administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale 

va asigura transparența procesului de selecție a grupului țintă, pe baza unei metodologii clar 

definite în cererea de finanțare (informarea potențialilor membri ai grupului țintă cu privire la 

activitățile proiectului, derularea selecției propriu-zise a grupului țintă pentru cursurile de 

formare, respectiv a beneficiarilor de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi 

sociale – inclusiv metodologia de selecție), precum și monitorizarea activității întreprinderilor 

sociale înființate în cadrul proiectului (modul de desfășurare și rezultatele activității acestora, 

fluctuația de personal, angajarea și efectuarea de plăți, etc.). 

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare: 

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării 

întreprinderilor sociale 

 

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 

 

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de 

sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze 

astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare profesională, consiliere în 

domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și 

abilităților în diferite domenii. 

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin 

următoarele activități: 

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, în calitate de beneficiar al 

contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent 

pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Administratorul 

schemei va descrie în cadrul cererii de finanțare mijloacele de informare pe care le va folosi în 

realizarea acestei activități. 

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 
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Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 60 de persoane care doresc să înființeze 

întreprinderi sociale, în vederea participării la cursuri dedicate dezvoltării competențelor 

antreprenoriale. 

Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă succint în cererea de finanțare, cu 

prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat 

astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. 

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică 

Se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele 

existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume: 

 Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032; 

 Manager de intreprindere sociala cod COR 112036. 

 

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va 

trebui să prezinte AM/OI POCU următoarele documente: 

 cel puțin 90% certificate de absolvire din totalul participanților la cursurile de formare 

pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de ANC; 

 planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de 

formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale. 

 

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 

Complementar cu activitățile de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare 

va derula următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale: 

 dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii relevante, ținând cont de nevoile 

identificate ale grupului țintă. În cadrul acestei acțiuni pot fi organizate alte activități de 

formare profesională (cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru 

antreprenoriatul social), justificate prin certificate de absolvire. Activitatea poate include 

și acțiunile specifice pentru acreditarea cursului livrat ulteriori membrilor grupului țintă. 

 

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale va descrie în cererea de finanțare 

elementele esențiale stabilite în metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cu prezentarea 

criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât 

să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte 

prevederile schemei de minimis, ale prezentului ghid și ale legislației aplicabile. Metodologia va 

include aspectele considerate de solicitant ca esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor 

asumați (de ex., aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele 

necesare a fi depuse in cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu 

completarea documentației, termenul de depunere si soluționare a contestațiilor, alte aspecte 

relevante). 

 

Pentru înființarea întreprinderilor sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale de inserție, în scopul 

descrierii clare și a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către 

persoana/persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține cel puțin 

următoarele elemente: 
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 Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale; 

 Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile 

de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale 

acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve 

întreprinderea; 

 Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic 

din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul 

Planului de afaceri; 

 Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se 

asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri 

vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile 

privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 

4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

 Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea 

economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia; 

 Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care 

vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de 

inserție; 

 Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, 

respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează 

aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea; 

 Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța 

întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile; 

 Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în 

proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate; 

 Numărul de persone angajate în  întrepriderile sociale nou înființate. 

 

În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de 

formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, 

dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire  

a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente 

pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor 

in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036) . 

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare 

antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va 

realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Planurile de 

afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea 

acestora în aplicare.  

 

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi cel puțin:  

 un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind 

economia socială, art 3 al a-f, intreprinderisociale atestate, intreprinderi sociale de 

insertie);  

 un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale 

proiectului; 
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 un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile 

de implementare a/ale proiectului. 

 

Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 

bazat pe următoarele principii: 

 Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 

identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea 

segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.  

 Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață 

vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în 

zona geografică de implementare a proiectului. 

 

Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate în cadrul 

procesului de evaluare, pe baza cererii de finanțare înaintate de administratorul schemei pentru 

entitățile de economie socială, care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, 

în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai sus ca parte a planurilor 

de afaceri. 

 

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul 

Intermediar sau orice altă instituție publică cu atribuții de monitorizare, audit sau control va 

identifica elemente care demonstrează că una sau mai multe întreprinderi au beneficiat de 

finanțare în baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectând principiile sau criteriile 

enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociați 

acelei/acelor întreprinderi vor fi considerați nerealizați. Doar pentru planurile de afaceri aprobate 

de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului, în etapa a II-a, pentru 

înființarea întreprinderii, precum şi pentru dezvoltarea acesteia după înființare. 

 

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa I: 

 îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea 

certificatului de absolvire) a cel puțin 54 de persoane care intenționează să înființeze 

o întreprindere socială, membri ai grupului țintă, cu respectarea indicatorilor propuși în 

cererea de finanțare, justificate prin prezentarea către AM, respectiv OI responsabil, a 

certificatelor de absolvire emise de ANC; 

 planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor 

de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale; 

 minimum 10 planuri de afaceri selectate. Administratorul schemei pentru entitățile 

sociale va prezenta un dosar conținând documente justificative care să ateste finalizarea 

procesului de selecție a cel puțin 10  planuri de afaceri, precum și lista de rezervă 

(planurile de afaceri selectate în vederea finanțării în cadrul proiectului, metodologia de 

selecție, documente care susțin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare 

completate și semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de încheiere a 

selecției planurilor de afaceri). Administratorul schemei are responsabilitatea exclusivă a 

conținutului dosarelor privind planurile de afaceri; în cazul în care AM, respectiv OI POCU 

responsabil constată, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între 

documentele prezentate și activitățile desfășurate în cadrul acestei etape sau lipsa unuia 
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sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot 

fi declarate neeligibile. 

 

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului. 

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării 

întreprinderilor sociale 

 

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei 

sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în 

implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.  

În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligația de a include cel puțin următoarele 

activități: 

 

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor 

personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri  

 

Beneficiarul contractului de finanțare va derula cel puțin una dintre următoarele activități de 

sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale: 

 activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului social; 

 activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de 

piețe de desfacere. 

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de 

afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării derulate 

în etapa I. 

 

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa 

planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie 

socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează: 

a) societăţile cooperative de gradul I; 

b) cooperativele de credit; 

c) asociaţiile şi fundaţiile; 

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; 

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; 

f) societăţile agricole; 

g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare 

demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile 

prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege; 

h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus. 

 

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere 

socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept 
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privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare 

și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  

 activitatea desfășurată are scop social;  

 respectă principiile economiei sociale; 

 respectă următoarele criterii: 

o acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 

o alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 

o se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale; 

o aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare 

echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 

8. 

 

Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată 

dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea 

contractului de subvenție cu aceasta. 

Beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei pentru entitățile sociale) are 

obligația verificării  respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în 

Regulamentul 1407/2013 și transmite în acest sens documentele justificative către furnizorul 

schemei de ajutor de minimis (AM/OIR POCU) pentru validare. După primirea validării de la 

furnizor conform prevederilor schemei de ajutor de minimis, semnează cu beneficiarii de ajutor 

de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis. 

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de 

lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se 

implementează proiectul. 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea 

contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cunatumului ajutorului de minimis 

primit. 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 

domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, 

în mediul urban sau rural. 

 

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a 

sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

Cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor de economie socială finanțate intră 

sub incidența ajutorului de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul 

MFE nr. 772/03.08.2018, anexa nr. 5 la prezentul ghid. Valoarea maximă acordată per 

întreprindere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror 

planuri de afaceri au fost aprobate anterior, în cadrul etapei I. Numărul minim de locuri de muncă 

create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis 

utilizat, după cum urmează: 

 Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create; 

 Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri 

de muncă create; 
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 Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri 

de muncă create; 

 Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de 

muncă create. 

 

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de 

minimis anexate la prezentul ghid. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, 

în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțate, luând în considerare și 

prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va 

reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către 

întreprinderea socială. 

 

IMPORTANT! 

o În calitatea lor de administratori ai schemelor pentru entități ale economiei sociale, 

nici solicitanții, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de 

prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului 

de minimis în cadrul aceluiași proiect. 

o Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați 

majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție. 

 

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

Administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale desfășoară acțiuni care au ca scop 

monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea 

planului de afaceri asumat în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a 

atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii 

locurilor de muncă create, precum și funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de 

realizare a monitorizării întreprinderilor va fi prezentată în cadrul cererii de finanțare. 

 

La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a 

numărului de persoane angajate, administratorul schemei de economie socială are obligația de a 

se asigura că numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate este cel puțin 

egal cu numărul total asumat inițial. 

 

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa a II-a: 

 finalizarea procesului de plată a ajutorului de minimis acordat întreprinderilor sociale în 

vederea implementării planurilor de afaceri selectate.  

 

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 24 luni de la data transmiterii la AM, 

respectiv OI responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea primei etape cadru. 

 

La finalul acestei etape, administratorul schemei pentru entitățile sociale va prezenta un dosar 

conținând documente justificative privind plata sumelor acordate ca ajutor de minimis 

întreprinderilor înființate. În cazul în care AM, respectiv OI responsabil constată, la finalul 

perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între documentele prezentate și activitățile 
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desfășurate în cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, 

cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate neeligibile. 

 

Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de 

întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar 

nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și 

AM POCU/OI POCU. 

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata 

implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului 

de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de 

sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului. 

 

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în 

cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului.  

În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, 

respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării 

proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și 

va menține ocuparea locurilor de muncă create.  

 

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului 

sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul 

întreprinderilor înființate prin proiect.  

 

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat 

în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. În cazul în care 

întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 

fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de 

asociat majoritar. 

 

 OBSERVAȚII GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CELE 2 ETAPE 

Delimitarea în timp a celor 2 etape cadru de implementare a schemei pentru entități ale 

economiei sociale (prin stabilirea duratelor maxime de implementare si a cerințelor minime pentru 

a considera încheiată o etapă) are în vedere proiectul în ansamblu, urmărindu-se trasarea unei 

limite temporale pentru furnizarea activităților specifice fiecărei etape către toți beneficiarii de 

ajutor de minimis.  

Cele 2 etape se pot suprapune parțial, în sensul că administratorul de schemă pentru entități ale 

economiei sociale poate începe implementarea etapei a II-a pentru segmentul de grup țintă care 

a beneficiat de toate activitățile etapei I. În situatia în care administratorul de schemă de 

antreprenoriat va organiza etapizat concursul de planuri de afaceri, se va asigura că divizarea 

acestuia nu generează nicio discriminare în efectuarea selecției. 
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1.3.2. Acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale 

Beneficiarul finanțării nerambursabile și partenerii, după caz, în calitate de entități relevante 

pentru domeniul economiei sociale, vor putea derula în cadrul proiectului, fără a fi obligatorii, 

acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului, cum ar fi: 

• Crearea şi consolidarea de parteneriate cu actorii relevanţi de pe piaţa forței de muncă, 

din sistemul de învăţământ/de asistenţă medicală/de asistență socială/servicii de ocupare  

sau din administraţia locală/centrală, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii 

pentru grupurile vulnerabile; 

• Crearea unor reţele de sprijin şi stabilirea de parteneriate, în vedere diseminării de bune 

practici și informații, precum si activităţi de consolidare a capacităţiişi transferul de know-

how cu alte comunităţi, la nivel deţară sau din alte State Membre; 

• Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea 

vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de 

conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale. 

Acțiunile de mai sus nu intră sub incidența ajutorului de minimis. 

 

1.4. Teme secundare FSE 

Încadrul AP 4/ PI 9.v/ OS 4.16  sunt vizate temele secundare prezentate întabelul de mai jos. 
 

În cererea dumneavoastră de finanțare va trebui să evidențiați însecțiunea relevantă, 

tema/temele secundară/secundare vizată/vizate, descrierea modului in care proiectul 

dumneavoastră contribuie la aceasta temă secundară/aceste teme secundare, precum și costul 

estimat al măsurilor din proiect care vizeazătema/temele secundare. 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul AP 4. Prin urmare, în cadrul 
proiectului vor trebui evidențiate sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare 
relevante pentru proiect. 
 

Tema secundară 

Pondere 

minimă pe 

proiect % 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 
3% 

Inovare socială 5% 

Nediscriminare 3% 

 

Aspecte privind inovarea socială 

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 

abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale1. 

                                                           

1Definiție preluată de pe pagina de internet a ComisieiEuropene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, 

și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a 

aborda provocările sociale. 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al 

solicitantului – condiții specifice: 

 metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ 

etnice;  

 metode inovatoare de combatere a discriminării; 

 metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a 

persoanelor defavorizate; 

 valorificarea oportunităților locale de dezvoltare în identificarea soluțiilor propuse;  

 activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc. 

 aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin 

intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de 

ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte 

consumabile etc.). 

 

1.5. Teme orizontale 

Încadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați, însecțiunea relevantă din cadrul 

aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU                   

2014-2020. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului este obligatoriu să fie asigurată 

contribuția la cel puțin una din temele orizontale de mai jos. 

 Dezvoltarea durabilă se referă la vizarea obiectivului de sprijinire a tranziției către o 

economie bazată pe emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate 

de locuri de muncă verzi. Dezvoltarea durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor 

de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru 

între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. 

 Egalitatea de șanse și nediscriminarea - Tema vizează promovarea egalității de șanse, 

combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, 

dizabilități, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

 Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale 

Pentru informații privind temele orizontale se vaconsulta: Ghid – integrare  teme orizontale în 

cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-

beneficiari. 

 

1.6. Informare și publicitate proiect 

Conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, beneficiarul este obligat să 

descrie în cererea de finanțare activitățile obligatorii de informare și publicitate proiect (criteriu 

de eligibilitate proiect) prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 9 „Informare și publicitate”. 

http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
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NB: Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect vor fi incluse la capitolul 

cheltuieli indirecte.  

 

1.7. Perioada de implementare a proiectului 

Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 

 

După încheierea proiectului, solicitantul/partenerii au obligația să asigure sustenabilitatea 

întreprinderilor pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea proiectului și să mențină 

condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la 

data obținerii atestatului de întreprindere socială. 

 

 

Duratele aferente celor 2 etape de implementare a proiectului sunt maximale, ceea ce 

înseamnă că pentru fiecare etapă poate fi stabilită o durată mai mică decât cea specificată în 

prezentul ghid, în funcție de planul activităților și de metodologia de implementare asumate 

la nivel  de proiect. Pe ansamblu, proiectele trebuie să se încadreze în durata maximă de 

implementare de 36 de luni. 

 

Proiectele care vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 36 luni vor fi respinse. La 

completarea cererii de finanțare va trebui evidențiată în sistemul electronic durata fiecărei 

activități și sub-activități incluse în proiect. 

 

1.8. Tipuri de solicitanți si parteneri eligibili în cadrul apelului 

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat. 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie 

organizaţii legal constituite în România. 

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori 

ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale”, respectiv: 

o entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, 

atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice 

centrale sau locale; 

o alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, 

furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, 

organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț 

și industrie, ONG-uri. 

 

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie socială trebuie să 

demonstreze îndeplinirea condiției privind capacitatea tehnică, respectiv desfășurarea, între data 
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înființării acestuia2 și data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau 

consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care 

demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de 

granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse 

financiare. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de 

prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în 

perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul 

schemei va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi 

extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de exemplu, cererea de finanţare, 

rapoartele finale, etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind 

activităţilemenţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa 

solicitată conform prezentului ghid. 

 

În cazul în care administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale presupune existența 

unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și 

vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor, precum și activitățile pe care le va 

implementa fiecare partener. Criteriile de eligibilitate vor fi evaluate la nivelul parteneriatului. 

Administratorul schemei este considerat a fi parteneriatul creat. 

Criteriile de eligibilitate, inclusiv cele privind capacitatea tehnică,  vor fi evaluate la nivelul 

parteneriatului, după cum urmează: 

 condițiile privind capacitatea financiară vor fi evaluate la nivelul fiecărei entități 

componente a parteneriatului, conform condițiilor stipulate în Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 condițiile privind capacitatea tehnică trebuie îndeplinite de cel putin unul din membrii 

parteneriatului  care realizează în proiect activitatea/activitățile care reclamă 

dovedirea capacității tehnice: activități de formare antreprenorială sau consiliere 

privind implementarea unor planuri de afaceri.  Avand in vedere gradul de complexitate 

ridicat al unui proiect elaborat in conditiile acestui apel de proiecte, oricare din 

activitățile mentionate anterior poate fi realizată de unul sau mai mulți parteneri. In 

cazul in care una dintre activitatile mentionate anterior este realizată de mai multi 

parteneri, cel puțin unul dintre acestia trebuie sa facă dovada îndeplinirii condiției 

privind capacitatea tehnică. 

 

În cazul în care administratorul de schemă pentru entități ale economiei sociale este un 

parteneriat, contractul de finanțare va fi semnat de liderul de parteneriat ca reprezentant al 

administratorului schemei pentru entități ale economiei sociale. Contractele de subvenție vor fi 

încheiate între entitatea/entitățile din cadrul parteneriatului care îndeplinesc calitatea de 

administrator/administratori al/ai schemei de minimis, pe de o parte, și întreprinderile sociale 

înființate, care au calitatea de beneficiari ai ajutorului de minimis, pe de altă parte. 

 

                                                           

2 Data înființării vizează înființarea entității/entităților din cadrul parteneriatului care urmează să realizeze activitățile 
relevante pentru dovedirea capacității tehnice (activități de formare antreprenorială sau consiliere privind 
implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a 
consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea 
de resurse financiare). 
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1.9. Grup țintă eligibil 

În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă al proiectului va fi format din: 

 Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale. 

 

Numărul minim obligatoriu al persoanelor care compun grupului țintă este de 60 de persoane, 

aparținând categoriei de grup țintă definită în cadrul acestui ghid, în vederea participării la 

activitățile proiectului. 

 

Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă în cererea de finanțare, cu prezentarea 

criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât 

să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. 

 

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie formată 

din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibe statut de angajat. Restul 

persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai 

serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială. 

 

 

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului 

nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general 

privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 

datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva 

asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea 

nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza 

datele lor personale si despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate  în aplicatiile 

electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ 

sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie 

sa faca dovada ca au obținut consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de 

la fiecare participant,  în conformitate cu prevederile legale menționate. 

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în 

nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

procesate în evaluarea proiectului. 

 

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează 

nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot 

beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, 

mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU. 
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1.10. Indicatori specifici de program 

Fiecare cerere de finanțare va include  atât indicatori de realizare (4S63), cât și indicatori de 

rezultat imediat (4S61 și 4S62), având în vedere următoarele ținte minime obligatorii pentru 

indicatorii de realizare/rezultat imediat (criteriu de eligibilitate proiect): 

Indicatori de rezultat imediat Indicatori de realizare 

Cod Regiune 

de 

dezvolta

re 

Denumire 

indicator 

Ţinta 

minimă 

solicitată 

Cod Regiun

e de 

dezvolt

are 

Denumire 

indicator 

Ţinta 

minimă 

solicitată 

4S61 Regiuni 

mai 

putin 

dezvolta

te  

Entități de 

economie 

socială (din 

care: din 

zona rurală) 

care 

funcționează 

la 6 luni după 

terminarea 

sprijinului   

Egală cu 

valoarea 

asumată a 

indicatoru

lui 4S62 

4S63 

 

Regiuni 

mai 

putin 

dezvolt

ate 

Entități de 

economie socială 

(din care: din zona 

rurală) sprijinite 

 

Minimum 

10 entități 

de 

economie 

socială 

sprijinite 

4S62 Regiuni 

mai 

putin 

dezvolta

te  

Entități de 

economie 

socială (din 

care: din 

zona rurală) 

înființate   

urmare a 

sprijinului 

primit 

Egală cu 

valoarea 

asumată a 

indicatoru

lui 4S63 

 

Numărul minim al locurilor de muncă create de o întreprindere de economie socială este de 2 

locuri de muncă, în corelație cu valoarea ajutorului de minimis primit. 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 

domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul 

urban sau rural. Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui 

menținute ocupate minimum pe perioada minimă 18 luni de la data obținerii atestatului de 

întreprindere socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate 

ulterior finalizării implementării proiectului. 

Raportarea indicatorilor 

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în 

mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita 

caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate 

ca participanți. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 „Toți indicatorii comuni de realizare și de 

rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei 
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cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni. Toate datele aferente 

indicatorilor privind participanții trebuie raportate conform atributelor menţionate în anexa I a 

Regulamentului FSE nr. 1304/2013. 

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți 

cererii de propuneri de proiecte și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită 

acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic. 

Toți indicatorii menționați în prezentul apel de proiecte sunt obligatorii.  

 

1.11. Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte 

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 70.000.000 de euro (contribuția UE + 

contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate. Din această sumă, 

finantarea FSE este de 59.500.000 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar contribuția 

națională este de 10.500.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Alocarea este 

defalcată astfel: 

 Minimum 49.000.000 euro sunt alocați pentru cheltuieli arondate schemei de ajutor de 

minimis, din care finanțarea FSE este de 85%, respectiv 41.650.000 euro, 

iarcontribuțianaționalăeste de 15%, respectiv 7.350.000 euro; 

 Maximum 21.000.000 euro sunt alocați pentru cheltuieli nearondate schemei de ajutor 

de minimis, din care finanțarea FSE este de 85%, respectiv 17.850.000 euro, iar contribuția 

națională este de 15%, respectiv 3.150.000 euro. 

Cursul de schimb care va fi utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrării bugetului proiectului 
în valoarea maxima eligibila a proiectului este cursul Inforeuro disponibil la următoarea adresa: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.  
În cadrul acestuiapel de proiecte se va considera cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a 
schemei de ajutor de minimis, respectiv luna august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei. 

1.12. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare 

În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 

3.000.000 euro. 

Minumum 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor 

sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis); 

Maximum 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nearondate schemei de ajutor de 

minimis. 

Contribuția proprie minimă a solicitantului 

A. Contributia solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de 

ajutor de minimis 

În cadrul prezentului apel, procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant și 

parteneri, după caz, este prezentat în sectiunea 4.3.1.Cofinantarea proprie minima a 

beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare 

derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar. 

B. Contributia solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de 

ajutor de minimis 

În cadrul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul 

schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după 

caz, din totalul costurilor eligibile este 0 (zero). 

1.13. Regiunea/regiunile de dezvoltare vizate de apel 

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia,Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucureşti-Ilfov fiind exceptată 

de la finanţare pentru Prioritatea de investiţii 9.v. 

Proiectele se pot implementa în una sau mai multe regiuni de dezvoltare din categoria regiunilor 

mai putin dezvoltate. 

Regiunile de dezvoltare vizate vor fi selectate din sistemul electronic, din lista predefinită. 

1.14. Incidenţa ajutorului de minimis 

Pentru înființarea de intreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei 

scheme va fi de maximum 100.000 Euro/întreprindere. 

 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate va reprezenta minimum 70% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

 

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate 

cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în 

cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra 

cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 

urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. Atunci când 

o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost 

desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii 

respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării 

documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între 

costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu 

depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru 

achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

Activitățile eligibile prevăzute în prezentul ghid fac obiectul unei scheme de minimis. 

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor 
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pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 

1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

b) întreprinderilor care îşi  desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării 

produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă 

de întreprinderile în cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către 

producători primari. 

d) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv 

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării 

unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 

importate; 

f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.  

Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis 

evidențiate mai sus. 

 

Acordarea ajutorului de minimis pentru întreprinderile sociale  nou înfiintate se va face în 

baza Contractului de subvenție, Anexa 3 la prezentul ghid. 

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării 

2.1. Eligibilitatea solicitantului 
 
2.1.1.  Reguli generale privind eligibilitatea solicitanților 
 
Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul                                 
POCU 2014-2020, disponibil la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-
2014#implementare-program.  
 
2.1.2. Capacitatea financiară 
 
Se va avea în vedere capitolul relevant (capitolul 4.1) din Orientări privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014-2020. 
 
2.1.3. Eligibilitatea solicitantului – condiții specifice 
 
Se va avea învedere capitolul 1.8. Tipurile de solicitanți eligibili din prezentul ghid. 
 
2.2. Eligibilitatea proiectului 

2.2.1. Eligibilitatea proiectului – condiții generale 
 
Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul                     
POCU 2014-2020, disponibil la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-
2014#implementare-program.  

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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2.2.2. Eligibilitatea proiectului – condiții specifice 
 
Exemple de motive care duc la respingerea cererii de finanţare: 
 
1. nu prevăd pentru grupul țintă minimul obligatoriu stabilit conform secțiunii 1.9. Grup țintă – 

CAPITOLUL 1. Informații despre apelurile de proiecte 
2. nu prevăd țintele minime obligatorii pentru fiecare dintre indicatorii de realizare şi de rezultat 

imediat conform secțiunii 1.10. Indicatori specifici de program – CAPITOLUL 1. Informații 
despre apelurile de proiecte 

3. depășesc valoarea maximă a proiectului conform secțiunii 1.12.1. Valoarea maximă a 
proiectului, rata de cofinanțare 

4. valoarea ajutorului de minimis nu respectă procentul minim prevăzut la secțiunea 1.14. 

Incidenţa ajutorului de minimis 

5. nu respectă procentul minim de cofinanțare pe solicitant/partener prevăzut în sectiunea 
4.3.1.Cofinantarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

2.2.3. Evitarea dublei finanțări 
 
Se va avea în vedere capitolul relevant (capitolul 3.2) din Orientări privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014-2020.
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2.3.Încadrarea cheltuielilor 

Încadrarea cheltuielilor eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se realizeză după cum urmează: 

Cheltuieli directe  

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi 

pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză  

 Categorie 

MySMIS 

Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: 

Cheltuielil

e eligibile 

directe  

care nu 

intră sub 

incidența 

ajutorului 

de minimis 

9-Cheltuieli 

aferente 

managementu

lui de proiect 

23-Cheltuieli salariale directe 

aferente management de proiect 

 Salariu manager de proiect. 

25-Cheltuieli 

salariale 

83-Cheltuieli salariale cu 

personalul implicat in 

implementarea proiectului (în 

derularea activităților, altele 

decât management de proiect) 

 Salarii pentru personalul implicat in implementarea proiectului 

altele decât management de proiect. 

164-Contribuții sociale aferente 

cheltuielilor salariale şi 

cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuții angajați şi angajatori) 

 Contribuții angajat şi angajator pentru manager de proiect 

 Contribuții angajați şi angajatori pentru personalul implicat in 

implementarea proiectului altele decât management de 

proiect. 

98-Cheltuieli cu deplasarea pentru 

personal propriu și experți 

 Cheltuieli pentru cazare; 
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27-Cheltuieli 

cu deplasarea 

implicați in implementarea 

proiectului 

  Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul 

efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la şi de 

la aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul 

de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre 

locul de cazare şi locul delegării); 

 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 

deplasării 

97-Cheltuieli cu deplasarea pentru 

participanţi - grup ţintă 

 

 Cheltuieli pentru cazare; 

 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul 

efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la şi de 

la aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul 

de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre 

locul de cazare şi locul delegării); 

 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 

deplasării 

29-Cheltuieli 

cu servicii 

100 - cheltuieli pentru consultanță 

și expertiză, inclusiv pentru 

elaborare PMUD 

 Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, 

pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (de exemplu 

consultanță juridică necesară implementării activităților 

proiectului, formare profesională, consiliere profesională, 

consultanță antreprenorială, servicii medicale aferente 

grupului țintă în vederea participării la programele de formare 

profesională etc.) 
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104 - cheltuieli cu servicii pentru 

organizarea de evenimente și 

cursuri de formare 

 Cheltuielile efectuate pentru organizare de evenimente de 

genul conferinţe (altele decât cele pentru informare și 

comunicare), cursuri de instruire, seminarii, mese rotunde, 

ateliere de lucru, cursuri de formare care pot include: 

 Cheltuieli pentru cazare, masă, transport;  

 Cheltuieli pentru taxe şi asigurări ale persoanelor din grupul 

ţintă și a altor persoane care participă/contribuie la realizarea 

activităților proiectului; 

 Cheltuieli pentru închiriere sală, echipamente/dotări; 

 Cheltuieli pentru servicii de traducere şi interpretariat aferente 

activităţilor realizate; 

 Cheltuieli pentru editare/tipărire/multiplicare materiale 

pentru evenimente; 

 Servicii de catering; 

 Servicii de sonorizare. 

 Servicii de transport de materiale şi echipamente; 

11-Cheltuieli 

cu taxe/ 

abonamente/ 

cotizații/ 

acorduri/ 

autorizații 

necesare 

pentru 

32 - cheltuieli cu 

taxe/abonamente/cotizații/acord

uri/ autorizații/garanții bancare 

necesare pentru implementarea 

proiectului 

 Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la 

publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al 

beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum 

şicotizaţiile pentru participarea la asociaţii. 

 Achiziționare de reviste de specialitate, materiale educaționale 

relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau 

electronic; 

  Taxe de eliberare a certificatelor de absolvire;                                    



  
 

 28 

implementare

a proiectului 

  Taxe de participare la programe de formare;                                 

 Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte 

instituții financiare 

21-Cheltuieli 

cu achiziția 

de active fixe 

corporale 

(altele decât 

terenuri și 

imobile), 

obiecte de 

inventar, 

materii prime 

și materiale, 

inclusiv 

materiale 

consumabile 

70 - cheltuieli cu achiziția de 

materii prime, materiale 

consumabile și alte produse 

similare necesare proiectului 

 Materiale consumabile 

 Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării 

cursurilor practice 

 Materiale direct atribuibile susținerii activităților de formare 

 Papetărie 

 Cheltuieli cu materialele auxiliare 

 Cheltuieli cu materialele pentru ambalat 

 Multiplicare 

 

22 - cheltuieli 

cu achiziția 

de active 

necorporale 

76 - cheltuieli cu achiziția de 

active necorporale 

 concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și 

active similare, aplicații informatice 

  Costurilor de operare a echipamentelor 

  Licențe şi softuri 

23-Cheltuieli 

cu hrana 

81-Cheltuieli cu hrana  Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) și alți 

participanți la activitățile proiectului 
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5-Cheltuieli 

cu 

închirierea, 

altele decât 

cele 

prevăzute la 

cheltuielile 

generale de 

administrație 

9 - cheltuieli cu închirierea, altele 

decât cele prevazute la 

cheltuielile generale de 

administrație 

  Închiriere sedii, inclusiv depozite; 

  Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale 

operațiunii 

 Închiriere echipamente; 

  Închiriere vehicule; 

 Închiriere diverse bunuri. 

4-Cheltuieli 

de leasing 

8 - cheltuieli de leasing  fără 

achiziție 

 Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: 

o Echipamente; 

o Vehicule; 

o Diverse bunuri mobile şi imobile. 

26-Cheltuieli 

cu 

subvenții/bur

se/premii 

95-Premii  Premii în cadrul unor concursuri 

28-Cheltuieli 

de tip FEDR 

163 - cheltuieli de tip FEDR cu 

exceptia constructiilor, 

terenurilor, achizitia imobilelor 

 Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul 

 Cablare rețea internă 

 Achiziționare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru 

persoane cu dizabilități 

 Mobilier, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane 

şi materiale 
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Cheltuieli 

eligibile 

directe 

care intră 

sub 

incidența 

ajutorului 

de minimis 

11-Cheltuieli cu 

taxe/ abonamente/ 

cotizații/ acorduri/ 

autorizații necesare 

pentru 

implementarea 

proiectului 

32 - cheltuieli cu 

taxe/abonamente/cotizații/ac

orduri/ autorizații/garantii 

bancare necesare pentru 

implementarea proiectului 

 Taxe pentru înființarea de intreprinderi sociale3 

26-Cheltuieli cu 

subvenții/ burse/ 

premii/ ajutoare 

 

159-Subvenții pentru 

înființarea unei afaceri 

(antreprenoriat)4 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 

1.1. Cheltuieli salariale  

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ 

cooptați  

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi 

cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi 

angajatori)  

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor 

sprijinite:  

2.1 Cheltuieli pentru cazare  

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 

transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau 

taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de 

cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul 

de cazare şi locul delegării)  

                                                           

3 Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de intreprinderi sociale, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor 
de minimis după semnarea contractului de subvenție. 
4 Cheltuielile aferente subvențiilor pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de 
subvenție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul finanțării nerambursabile din fonduri europene. 
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2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 

deplasării  

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii 

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu 

are expertiza necesară  

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât 

terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și 

materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 

pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor  

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații 

pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, 

echipamente, vehicule, diverse bunuri  

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) 

aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing 

operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 

vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)  

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării 

întreprinderilor  

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi 

mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor  

10. Arhivare de documente aferente funcţionării 

întreprinderilor  

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente 

funcţionării întreprinderilor  

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării 

întreprinderilor  

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării 

întreprinderilor  
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15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  

15.1. Prelucrare de date  

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii 

informatice  

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate 

relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau 

electronic  

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi 

şi active similare  

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte 

instituții financiare 

Cheltuieli directe  

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi 

pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză. 

Cheltuieli indirecte 

Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite 

direct unei anumite activități. 

 Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: 

Cheltuieli 

eligibile 

indirecte 

care nu 

intră sub 

incidența 

ajutorului 

de minimis 

44-Cheltuieli 

indirecte conform 

art. 68 

166-Cheltuieli indirecte 

conform art. 68 

 Salarii aferente experților suport pentru activitatea 

managerului de proiect 

 Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar 

 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 

cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 

angajatori). 

 Chirie sediu administrativ al proiectului  
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  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă 

pentru personalul propriu 

 Utilități: 

 a) apă şi canalizare 

 b) servicii de salubrizare 

 c) energie electrică 

  d) energie termică şi/sau gaze naturale 

 e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date 

 f) servicii poștale şi/sau servicii curierat 

 Servicii de administrare a clădirilor: 

 a) întreținerea curentă 

 b) asigurarea securității clădirilor 

 c) salubrizare şi igienizare 

 Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace 

de transport: 

  a) întreținere echipamente 

 b) reparații echipamente 

 c) întreținere mijloace de transport 

 d) reparații mijloace de transport 

 Amortizare active 

 Conectare la rețele informatice 
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 Arhivare documente 

 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție 

 Multiplicare, cu excepția materialelor de informare şi 

publicitate 

 cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte 

instituții financiare 

 taxe notariale 

 abonamente la publicații de specialitate 

 Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): 

o prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) 

o asigurarea medicală pentru călătoriile în 

străinătate,  

o prime de asigurare obligatorie auto (excluzând 

asigurarea CASCO) 

o d) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi 

operării contului/conturilor bancare      al/ale 

proiectului 

Materiale consumabile: 

 a) cheltuieli cu materialele auxiliare 

 b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat 

 c) cheltuieli cu alte materiale consumabile 

 producția materialelor publicitare şi de informare 
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 tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de 

informare 

 difuzarea materialelor publicitare şi de informare 

 dezvoltare/adaptare pagini web 

 închirierea de spațiu publicitar 

 alte activități de informare şi publicitate 

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativă; solicitantul nu trebuie să fundamenteze cheltuielile 

indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca ca rata forfetară de maxim 15% din costurile directe 

cu personalul, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

Cheltuielile (directe și indirecte) care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis trebuie să reprezinte max. 30% din valoarea 

proiectului. 

Cheltuielile pentru măsurile care vizează înființarea și funcționarea de întreprinderi vor fi tratate ca subvenții/ ajutor de minimis, 

prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR. 

Reguli generale și specifice de decontare 

Cheltuielile de tip FEDR, inclusiv cele pentru echipamente, și cheltuielile pentru închiriere și leasing vor respecta regulile și plafoanele 

stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finanțare forfetară de maximum 15% din costurile directe cu personalul prin aplicarea articolului 

68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
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generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.  

În plus față de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea în vedere secțiunile relevante din Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare 

Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu documentul Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (capitolul 5), precum și cu 
instrucțiunile de completare furnizate în sistemul informatic la apelul de proiecte (prezentul ghid -  Anexa 4: 
Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare). 

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție 

4.1. Descriere generală 

Cu privire la evaluarea și selecția cererilor de finanțare depuse, se vor avea în vedere secțiunile relevante din 

Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. 

4.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor 

Se vor avea în vedere secțiunile relevante din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-

2020. 

CAPITOLUL5. Contractarea proiectelor – descrierea procesului 

Se vor avea în vedere secțiunile relevante din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-

2020. 

CAPITOLUL 6. Anexe 

Anexa 1 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

Anexa 2 – Criterii de evaluare și selecție  

Anexa 3 – Contractul de subvenție 

Anexa 4 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare 

Anexa 5 - Schema de ajutor de minimis 

Anexa 6 -Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității 

măsurilor sprijinite 

Anexa 7 – Definitia indicatorilor specifici de realizare si rezultat imediat 

Anexa 8 - Cadru strategic si legal  
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                    HOTĂRÂRE  Nr. 585/2016 din 10 august 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 
economia socială 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 660 din 29 august 2016 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 
219/2015 privind economia socială, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 
economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
                              PRIM-MINISTRU 
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
                              Contrasemnează: 
                              Ministrul muncii, familiei, protecţiei 
                              sociale şi persoanelor vârstnice, 
                              Dragoş-Nicolae Pîslaru 
 
                              Viceprim-ministru, 
                              ministrul economiei, comerţului 
                              şi relaţiilor cu mediul de afaceri, 
                              Costin Grigore Borc 
 
                              Viceprim-ministru, 
                              ministrul dezvoltării regionale 
                              şi administraţiei publice, 
                              Vasile Dîncu 
 
                              Ministrul comunicaţiilor 
                              şi pentru societatea informaţională, 
                              interimar, 
                              Ioan-Dragoş Tudorache 
 
                              Ministrul afacerilor interne, 
                              Petre Tobă 
 
                              Ministrul finanţelor publice, 
                              Anca Dana Dragu 
 
    Bucureşti, 10 august 2016. 
    Nr. 585. 
 
    ANEXĂ 
 
                         NORME METODOLOGICE 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială 
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    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
    ART. 2 
    (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenenţa la 
grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte prin documente 
eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, 
după cum urmează: 
    a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, 
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost 
dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei 
pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 
municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 
    c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei 
potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 
    d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite 
conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii; 
    e) pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea 
unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul 
României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date 
de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti; 
    f) pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a 
nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de 
serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa 
persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale. 
    (2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), după angajarea în 
întreprinderea socială de inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru 
susţinerea familiei, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se 
dovedeşte conform prevederilor alin. (1) lit. f). 
    (3) Apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită prin 
documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de 
inserţie. 
 
    CAPITOLUL II 
    Atestatul de întreprindere socială 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Obţinerea atestatului de întreprindere socială 
 
    ART. 3 
    (1) Pot solicita atestatul de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, persoanele 
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juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege care prin actele de înfiinţare şi funcţionare 
demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 
din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege. 
    (2) În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) 
trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţia judeţeană pentru 
ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de 
ocupare, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente: 
    a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 
sau, după caz, în anexa nr. 6 în situaţia în care se solicită concomitent şi acordarea mărcii sociale; 
    b) actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1). 
    (3) Actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) sunt, după caz: 
    a) pentru societăţile cooperative de gradul I: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă 
de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 
    b) pentru cooperativele de credit: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de Banca 
Naţională a României potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) pentru asociaţii şi fundaţii: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi 
certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi 
certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    f) pentru societăţile agricole: actul constitutiv şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările 
ulterioare, şi o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăţi; 
    g) pentru federaţii: statutul şi certificatul de înscriere în Registrul federaţiilor aflat la grefa 
tribunalului în a cărui circumscripţie îşi vor avea sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv şi dovada personalităţii 
juridice; 
    i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din 
lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile 
economiei sociale prevăzute de lege: actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de 
înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru 
persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv 
statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat. 
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu 
originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi 
persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului. 
    ART. 4 
    (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de 
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ocupare prin compartimentul pentru economie socială, înfiinţat conform art. 24 alin. (2) din lege, 
evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege şi a cerinţelor 
prevăzute la art. 3 şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării documentaţiei complete. 
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile 
calendaristice, fără a fi afectată prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse sau 
transmise în susţinerea cererii de acordare a atestatului de întreprindere socială. Până la expirarea 
termenului iniţial, solicitantul este notificat de către agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru 
economie socială, cu privire la prelungirea termenului de soluţionare, precum şi la durata acesteia, 
motivate în mod corespunzător. 
    (3) În situaţia în care cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul este notificat 
în 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente 
suplimentare în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, astfel încât cererea 
să fie soluţionată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2). 
    (4) În cazul respingerii acordării atestatului pentru netransmiterea documentelor în termenul de 
30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (3), solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la 
expirarea acestui termen. 
    (5) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea atestatului, agenţia de ocupare, prin 
compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod 
obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor 
legale privind atestarea ca întreprindere socială, precum şi propunerea pentru acordarea sau 
respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare. 
    (6) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 3 şi a notei de constatare 
întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul 
executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului. 
    (7) Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de 
ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data 
emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se împlineşte în ziua 
corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care 
perioada a început să curgă, perioada se împlineşte în ultima zi a acestei luni, inclusiv. 
    (8) Atestatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
    (9) Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în 
cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare emitentă a atestatului. 
    ART. 5 
    (1) În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana 
împuternicită în acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, 
cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului, dar nu mai mult de 60 de 
zile calendaristice, la agenţia de ocupare în a cărei rază teritorială îşi are sediul întreprinderea 
socială, următoarele documente: 
    a) cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; 
    b) actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la art. 3; 
    c) atestatul de întreprindere socială, în original. 
    (2) În situaţia în care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată în termenele 
prevăzute la alin. (1), întreprinderea socială nu poate obţine prelungirea valabilităţii atestatului 
deţinut până la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. 
    (3) În vederea soluţionării cererii pentru prelungirea atestatului, agenţia de ocupare, prin 
compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod 
obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor 
legale privind atestarea ca întreprindere socială, pe baza documentelor depuse sau transmise în 
vederea prelungirii atestatului şi îndeplinirii obligaţiilor care revin întreprinderii sociale, precum şi 
propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării prelungirii atestatului prin decizie a 
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directorul executiv al agenţiei de ocupare. 
    (4) Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului şi a notei de constatare întocmite de către 
agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de 
ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului. 
    (5) Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de 
ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada de 5 ani pentru 
care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea atestatului se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul prelungirii atestatului. 
    (6) În vederea eliberării atestatului şi a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a atestatului 
completat cu perioada pentru care este prelungit şi a deciziei de prelungire a valabilităţii atestatului, 
după caz, agenţia de ocupare înştiinţează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului 
legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop. 
    (7) Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilităţii atestatului care 
conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, de către agenţia 
de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
emiterii deciziei. 
    (8) Împotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a 
prelungirii valabilităţii atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, 
la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în 
condiţiile legii. 
    (9) Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în condiţiile legii, în 
situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Obligaţiile întreprinderilor sociale atestate 
 
    ART. 6 
    (1) Întreprinderile sociale atestate în condiţiile legii şi ale prezentelor norme au următoarele 
obligaţii: 
    a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege; 
    b) să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege; 
    c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi 
organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit 
prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele 
necesare în vederea exercitării controlului. 
    (2) Obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră îndeplinite în 
condiţiile în care: 
    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conţine aspecte privind 
întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice 
domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, 
corelate cu situaţiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A; 
    b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B; 
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin 
ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului finanţelor publice. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Suspendarea şi retragerea atestatului de întreprindere socială 
 
    ART. 7 
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    (1) Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agenţiile de ocupare: 
    a) la solicitarea întreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta; 
    b) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, de 
la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în 
vederea îndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, 
în condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin 
procesul-verbal de control nu a fost îndeplinită această obligaţie; 
    c) în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din 
lege privind raportul de activitate anual, care conţine raportul social anual, situaţia financiară anuală 
şi extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului 
calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din lege; 
    d) în situaţia în care nu se respectă obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data 
constatării. 
    (2) Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la 
data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului. 
    (3) Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării 
acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după 
caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a). 
    ART. 8 
    (1) Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agenţiile de ocupare, în 
următoarele situaţii: 
    a) se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data 
constatării; 
    b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) şi (3). 
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi în situaţia în care constatarea se realizează în perioada 
în care atestatul este suspendat. 
    ART. 9 
    (1) Suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea atestatului se stabilesc prin decizii emise de 
directorul executiv al agenţiei de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către 
compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiei de ocupare. 
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine în mod obligatoriu propunerea pentru 
suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum şi motivele legale avute în 
vedere care conduc la propunerea formulată. 
    (3) În situaţia în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor 
organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele 
prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea. 
    (4) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conţine 
motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data emiterii deciziei, de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru 
economie socială. 
    (5) Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, 
întreprinderea socială poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în condiţiile legii. 
    (6) Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în condiţiile legii, în 
situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în 
termenul prevăzut de lege. 
    (7) Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce 
fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz. 
 
    CAPITOLUL III 
    Marca socială 
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    SECŢIUNEA 1 
    Acordarea mărcii sociale 
 
    ART. 10 
    (1) Pot solicita marca socială întreprinderile sociale care respectă condiţiile prevăzute la art. 10 
alin. (1) din lege. 
    (2) Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în 
care, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparţine 
grupului vulnerabil şi timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi, stabilit prin contractul individual 
de muncă, reprezintă cel puţin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaţilor, 
stabilit prin contractele individuale de muncă. 
    (3) În vederea îndeplinirii condiţiei ca 30% din personalul angajat să aparţină grupului 
vulnerabil, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi la alin. (2), o persoană care la angajarea în 
cadrul unei întreprinderi sociale de inserţie, în temeiul unui contract individual de muncă, aparţine 
grupului vulnerabil se consideră că aparţine acestuia până la data la care intervin modificări privind 
apartenenţa la grupul vulnerabil, dovedite prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, de 
alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu. 
    (4) Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2) se consideră îndeplinită şi în 
situaţia în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului individual de 
muncă al unei persoane aparţinând grupului vulnerabil, întreprinderea socială de inserţie angajează 
cel puţin o persoană aparţinând grupului vulnerabil, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 10 
alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2), precum şi cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (3) 
din lege. 
    ART. 11 
    (1) În vederea obţinerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, 
întreprinderile sociale care au obţinut atestatul depun sau transmit prin poştă, cu confirmare de 
primire, la agenţiile de ocupare în a căror rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente: 
    a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6; 
    b) situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 7; 
    c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, în copie; 
    d) documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, conform art. 2, în copie. 
    (2) În situaţia în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în 
condiţiile legii şi ale prezentelor norme, în vederea obţinerii simultane a mărcii sociale şi a 
atestatului, acesta depune sau transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele 
prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 3 alin. (3). 
    (3) Acordarea mărcii sociale pentru solicitanţii prevăzuţi la alin. (2) este condiţionată de 
obţinerea atestatului conform legii şi prezentelor norme. 
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se prezintă în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest 
scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale. 
    ART. 12 
    (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de 
ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, evaluează îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de lege şi a cerinţelor prevăzute de prezentele norme şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete. 
    (2) Prevederile art. 4 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării cererii 
pentru acordarea mărcii sociale. 
    (3) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea mărcii sociale, agenţia de ocupare, prin 
compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod 
obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi/sau a cerinţelor 
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legale privind acordarea mărcii sociale, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea 
acordării mărcii sociale prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare. 
    (4) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 11 şi a notei de constatare 
întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul 
executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea mărcii sociale. 
    (5) Pe baza deciziei privind acordarea mărcii sociale emise de directorul executiv al agenţiei de 
ocupare, compartimentul pentru economie socială completează certificatul care atestă statutul de 
întreprindere socială de inserţie, denumit în continuare certificat, care este valabil de la data emiterii 
deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani, ce se împlineşte în ziua corespunzătoare din 
ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să 
curgă, perioada se împlineşte în ultima zi a acestei luni, inclusiv. 
    (6) În vederea eliberării certificatului şi a deciziei de acordare a mărcii sociale, agenţia de 
ocupare înştiinţează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii 
deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau 
altei persoane împuternicite în acest scop. 
    (7) Decizia privind respingerea acordării mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza 
acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
emiterii deciziei. 
    (8) Împotriva deciziei de respingere a acordării mărcii sociale, întreprinderea socială poate 
înainta contestaţie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 45 de 
zile de la înregistrare. 
    (9) Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în termen de 30 de zile 
de la data primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în 
termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei. 
    ART. 13 
    (1) Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului. 
    (2) Certificatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. 
    (3) Seria certificatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în 
cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare, emitentă a certificatului. 
    (4) În vederea asigurării continuităţii activităţii ca întreprindere socială de inserţie, cu cel mult 
60 de zile calendaristice înainte de data expirării certificatului, dar nu mai puţin de 45 de zile 
calendaristice, întreprinderea socială de inserţie are obligaţia de a solicita obţinerea unei noi mărci 
sociale. 
    ART. 14 
    (1) De la data eliberării certificatului, întreprinderea socială de inserţie are obligaţia să utilizeze 
elementul specific de identitate vizuală prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege. 
    (2) Elementul specific de identitate vizuală al întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi 
regulile specifice de identitate vizuală de utilizare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentelor norme metodologice. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Obligaţiile întreprinderilor sociale de inserţie 
 
    ART. 15 
    (1) Întreprinderile sociale de inserţie certificate în condiţiile legii şi ale prezentelor norme au 
următoarele obligaţii: 
    a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege; 
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege; 
    c) să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din lege; 
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    d) să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste 
termenul de valabilitate al certificatului; 
    e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi 
organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor 
legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în 
vederea exercitării controlului. 
    (2) Obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege se consideră îndeplinite, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege conţine aspecte privind 
întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială de inserţie în perioada de raportare, 
specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter 
social, corelate cu situaţiile financiare prezentate; 
    b) raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual prevăzut la lit. a) şi extrasul 
raportului social anual sunt completate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5A şi 5B; 
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin 
ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului finanţelor publice. 
    (3) În situaţia întreprinderii sociale de inserţie, obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) 
din lege se consideră îndeplinite în condiţiile în care aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la 
art. 13 alin. (2) din lege. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Suspendarea şi retragerea mărcii sociale 
 
    ART. 16 
    (1) Marca socială se suspendă de către agenţiile de ocupare: 
    a) la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie certificate, de la data solicitată de 
către aceasta; 
    b) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile de la art. 10 alin. (1) din lege, de la data 
constatării prin procesul-verbal de control; 
    c) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 11 din lege, de la data 
expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei, în 
condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin 
procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligaţie; 
    d) în situaţia în care în termen de 15 zile de la modificarea actelor de înfiinţare sau a actelor 
constitutive nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) din lege, de la data 
expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea 
îndeplinirii obligaţiei de a comunica modificările respective, în condiţiile în care pe perioada 
controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit 
această obligaţie; 
    e) în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege, de la 
data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic; 
    f) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 27 alin. (3) din lege, de la 
data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei de 
a comunica documentul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, în condiţiile în care pe perioada 
controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit 
această obligaţie; 
    g) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e); 
    h) în situaţia în care a fost suspendat atestatul. 
    (2) Suspendarea mărcii sociale dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie 
încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării 
certificatului. 
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    (3) Suspendarea mărcii sociale încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
comunicarea acesteia, întreprinderile sociale de inserţie dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la 
baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor 
stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a). 
    ART. 17 
    (1) Marca socială se retrage de către agenţiile de ocupare: 
    a) în situaţia în care se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, 
de la data constatării; 
    b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 16 alin. (2) şi (3); 
    c) în situaţia în care a fost retras atestatul, de la data retragerii acestuia. 
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi în situaţia în care constatarea se realizează în perioada 
în care marca socială este suspendată. 
    ART. 18 
    (1) Suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea mărcii sociale se stabilesc prin decizii emise 
de directorul executiv al agenţiilor de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către 
compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare. 
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine în mod obligatoriu propunerea pentru 
suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, precum şi motivele legale avute în 
vedere care conduc la propunerea formulată. 
    (3) În situaţia în care suspendarea sau retragerea mărcii sociale se realizează în urma 
constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea 
formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea. 
    (4) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale care conţine 
motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserţie, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. 
    (5) Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, 
întreprinderea socială de inserţie poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în condiţiile legii. 
    (6) Întreprinderea socială de inserţie poate introduce acţiune la instanţa competentă, în 
condiţiile legii, în situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu 
primeşte răspuns, în termenul prevăzut de lege. 
    (7) Întreprinderile sociale de inserţie cărora li s-a retras marca socială pot solicita o noua marcă 
socială numai după ce fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Anularea mărcii sociale 
 
    ART. 19 
    (1) Marca socială se anulează de la data expirării valabilităţii atestatului: 
    a) în situaţia în care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea atestatului 
care a stat la baza acordării acesteia; 
    b) în situaţia în care, în perioada de valabilitate a mărcii sociale, întreprinderea socială de 
inserţie nu obţine prelungirea valabilităţii atestatului. 
    (2) Anularea mărcii sociale se dispune prin decizie emisă de directorul executiv al agenţiei de 
ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială 
din cadrul agenţiei de ocupare, care conţine motivele legale avute în vedere care au condus la 
emiterea deciziei respective. 
    (3) Decizia privind anularea mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei 
decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data emiterii deciziei. 
 
    CAPITOLUL IV 
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    Planul judeţean de inserţie socioprofesională 
 
    ART. 20 
    (1) Planul judeţean de inserţie socioprofesională este documentul de planificare elaborat de 
agenţiile de ocupare, prin compartimentele pentru economie socială, pe o perioadă de 3 ani, prin 
consultarea întreprinderilor sociale de inserţie certificate şi a serviciilor publice de asistenţă socială 
de la nivel local şi judeţean. 
    (2) La întocmirea planului judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) se ia în 
considerare Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.071/2013, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 
pentru perioada 2015 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, cu planurile lor de 
acţiune, precum şi alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel local, 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în vigoare la data elaborării acestui plan. 
    (3) Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin 
următoarele elemente: 
    a) obiectivele stabilite la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, rezultate în urma 
consultării prevăzute la alin. (1) şi care sunt în concordanţă cu strategiile prevăzute la alin. (2); 
    b) măsurile şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, termenele de realizare 
şi instituţiile responsabile; 
    c) sursele de finanţare pentru implementarea planului judeţean de inserţie socioprofesională. 
    ART. 21 
    (1) Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la art. 20 se supune aprobării 
directorului executiv al agenţiei de ocupare şi preşedintelui consiliului judeţean, respectiv al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
    (2) Planul judeţean de inserţie socioprofesională, aprobat conform alin. (1) se transmite, în 
copie, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, înfiinţat conform art. 24 alin. (1) din lege. 
    (3) Implementarea măsurilor şi acţiunilor incluse în planul judeţean de inserţie 
socioprofesională se monitorizează trimestrial de către compartimentele pentru economie socială 
din cadrul agenţiilor de ocupare. 
    (4) Agenţiile de ocupare transmit semestrial, compartimentului pentru economie socială din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, un raport privind evaluarea modului 
de realizare a măsurilor şi acţiunilor din cuprinsul planului judeţean de inserţie socioprofesională 
aprobat conform alin. (1). 
 
    CAPITOLUL V 
    Dispoziţii finale 
 
    ART. 22 
    (1) Prin organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, prevăzute la art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 30 lit. a) din lege, se înţelege: 
    a) direcţia cu atribuţii de control din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice; 
    b) organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi/sau ale 
agenţiilor de ocupare; 
    c) organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi/sau ale 
agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
    (2) Prin organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute 
la art. 30 lit. a) din lege şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzute la art. 
30 lit. b) din lege, se înţelege şi organele de control ale agenţiilor teritoriale ale acestor instituţii. 
    (3) Procesele-verbale întocmite de către organele de control prevăzute la alin. (1) şi (2) se 
transmit, în copie, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare. 
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    ART. 23 
    Controlul întreprinderilor sociale şi al întreprinderilor sociale de inserţie se realizează de către 
organele de control din cadrul agenţiilor de ocupare şi ale agenţiilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în a căror rază teritorială îşi au sediul întreprinderile 
sociale sau întreprinderile sociale de inserţie sau în care îşi desfăşoară activitatea ori funcţionează 
sucursalele, punctele de lucru şi alte sedii secundare ale acestora. 
    ART. 24 
    Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din lege, precum şi 
transmiterea altor documente, altele decât cele necesare îndeplinirii formalităţilor de atestare sau de 
acordare a mărcii sociale, se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu online devine operativ, dată 
care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a 
instituţiei. 
    ART. 25 
    (1) Atestatul prevăzut la art. 4 alin. (8) sau certificatul prevăzut la art. 13 alin. (2) se eliberează 
din carnet cu matcă şi se întocmeşte astfel încât matca carnetului, care rămâne în arhiva agenţiei de 
ocupare cu termen permanent, să aibă înscrise toate datele de pe exemplarul original al atestatului, 
respectiv al certificatului care se eliberează persoanei juridice de drept privat. 
    (2) În situaţia pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului ori certificatului, persoana juridică 
de drept privat, titulară a acestor documente, poate solicita agenţiei de ocupare emitente un duplicat 
pe baza unei cereri în care sunt menţionate împrejurările în care documentul respectiv a fost pierdut, 
distrus sau deteriorat, însoţită de dovada publicării pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului 
sau certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
    (3) Duplicatul atestatului sau certificatului se întocmeşte, după caz, potrivit modelului prevăzut 
în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 8, astfel încât datele care se înscriu sunt cele existente în matca 
carnetului aflat în arhiva agenţiei de ocupare emitente, corespunzător exemplarului original. 
Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării duplicatului atestatului sau 
certificatului. 
    (4) Pe atestatul şi certificatul întocmite potrivit alin. (3), inclusiv pe matca carnetului din care se 
eliberează aceste documente, se înscrie menţiunea "duplicat" şi se completează seria şi numărul 
atestatului sau certificatului original. 
    (5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii 
prevăzute la alin. (2). 
    ART. 26 
    Prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va fi 
aprobat un ghid orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de 
impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările 
anuale. 
    ART. 27 
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 28 
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezentele norme. 
 
    ANEXA 1**) 
    la normele metodologice 
 
    **) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 
 
                                                                      APROBAT, 
                                                                        PRIMAR 
                                                          .................... 
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                                                     Semnătură ............... 
                                                                     (L.S) 
                         ANCHETĂ SOCIALĂ 
efectuată astăzi ..../...../....... la domiciliul/reşedinţa domnului/doamnei*1) 
.................. ca urmare a cererii nr. ........ din data de .../.../.... a 
întreprinderii sociale ......................... 
 ______________________________________________________________________________ 
| A. Domnul/Doamna*1)                                                          | 
| _______________                                                              | 
|| Numele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    | 
||                                                                             | 
|| Prenumele        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    | 
|                                                                              | 
| ______________________                                                       | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                 _      _  _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE |_|  |                                                | 
||  _              _           > şi anume (ţara) ....................          | 
|| |_| Română     |_| Non-UE _|                                                | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|    | 
||                                                 (z z) (l l) (a a  a  a)     | 
||                                                                             | 
|| *) Pentru cetăţenii români:   Pentru cetăţenii străini   Pentru cetăţenii   | 
||                               sau apatrizi:              UE, SEE sau        | 
||                                                          Confed. Elveţiană: | 
|| BI - buletin de  P - paşaport   PST - permis de şedere   CIN - certificat   | 
||      identitate                       temporară                înregistrare | 
|| CI - carte de                   DI - document de         CR - carte de      | 
||      identitate                      identitate               rezidenţă     | 
|| CIP - carte de                  PSTL - permis de şedere                     | 
||      identitate                        pe termen lung                       | 
||      provizorie                                                             | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Domiciliul/Date de contact:                                                 | 
||                                                                             | 
|| Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Nr. |_|_|_|  Bl. |_|_|_|  Sc. |_|_|  Et. |_|_|  Apart. |_|_|  Sector |_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   | 
||                                                                             | 
|| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                 | 
||                                                                             | 
|| Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
|                                                                              | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Starea civilă?      |_| căsătorit(ă) |_| necăsătorit(ă) |_| uniune          | 
||                                                             consensuală     | 
||                      _                _                  _                  | 
||                     |_| văduv(ă)     |_| divorţat(ă)    |_| despărţit(ă)    | 
||                                                             în fapt         | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii  |_| generale  |_| medii  |_| superioare  | 
||____________________________________________________________________________ | 
| Calificări:                                                                  | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                  _             _            _                               | 
|| Situaţia        |_| pensionar |_| şomer    |_| student                      | 
|| profesională?    _             _            _                               | 
||                 |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev                         | 
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||                     agricol       ocazional                                 | 
||                                                                             | 
||                 Altele ..............................................       | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                |_|_|_|_| lei  | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _           _                                                              | 
|| |_| Nu      |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                          | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?   | 
|| (se vor ataşa acte doveditoare)                                             | 
||  _                                                                          | 
|| |_| Nu                                                                      | 
||  _                     _  _                                      _          | 
|| |_| Da, din alte ţări |  |_| Ajutor Social                        | Drepturi| 
||  _                    |   _                                        >în curs | 
|| |_| Da, din România  <   |_| Alocaţia pentru Susţinerea Familiei _|         | 
||                       |   _                                                 | 
||                       |_ |_| Ajutorul pentru Încălzirea Locuinţei           | 
||                              (pentru sezonul rece anterior)                 | 
||             _____________________________/\______________________           | 
||            |                                                     |          | 
||  _________________________________________________________________________  | 
|| | | Energie termică | | Gaze naturale | | Energie      | | Lemne, cărbuni | | 
|| | |                 | |               | | electrică    | |                | | 
|| |_|_________________|_|_______________|_|______________|_|________________| | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
    *1) Se completează cu numele şi prenumele persoanei căreia i se efectuează ancheta 
socială. 
 
    B. Date despre familia domnului/doamnei*1) formată din ... persoane majore 
(inclusiv persoana îndreptăţită) şi ... copii: 
 
    a. Date despre partenerul/partenera domnului/doamnei*1): 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
|| Numele                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       | 
||                                                                             | 
|| Prenumele                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       | 
||________________________                                                     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                 _         _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE      |                                                | 
||   _             _           > şi anume (ţara) .....................         | 
||  |_| Română    |_| Non-UE _|                                                | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|  | 
||                                                   (z z) (l l) (a a  a  a)   | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
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||                    _               _            _         _                 | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii |_| generale |_| medii |_| superioare     | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                      _               _             _            _           | 
|| Situaţia            |_| salariat    |_| pensionar |_| şomer    |_| student  | 
|| profesională?        _               _             _            _           | 
||                     |_| independent |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev     | 
||                                         agricol       ocazional             | 
||                                                                             | 
||                     Altele ................................................ | 
||____________________________________________________________________________ | 
|                                                                              | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                 |_|_|_|_| lei | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    b. Date despre copiii domnului/doamnei*1): 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 1.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ______________________________                                               | 
|| Act de identitate/doveditor*)                                               | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
||_______________________________|_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Relaţia de rudenie       _             _             _                      | 
|| cu domnul/doamna*1)     |_| copil     |_| copil     |_| copil în plasament  | 
||                             natural       adoptat       familial            | 
||                          _             _             _                      | 
||                         |_| copil în  |_| copil în  |_| copil încredinţat   | 
||                             tutelă        curatelă      spre adopţie        | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _                _    _                  | 
|| Situaţia şcolară? |_| preşcolar   |_| elev           |  | Şcoala nr. .....  | 
||                                       cls. I - VIII  |  |                   | 
||                    _               _                  ><                    | 
||                   |_| fără studii |_| elev           |  | Loc. ...........  | 
||                                       cls. IX - XII _|  |_                  | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                    | 
|| (se vor ataşa acte doveditoare)                                             | 
||  _          _                        _                                      | 
|| |_| Nu     |_| Da, din alte ţări    |_| Da, din România                     | 
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||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 
  *) Pentru cetăţenii români:   Pentru cetăţenii străini  Pentru cetăţenii 
                                sau apatrizi:             UE, SEE sau 
                                                          Confed. Elveţiană: 
  CN - certificat               PST - permis de şedere    CIN - certificat 
       de naştere                     temporară                 înregistrare 
  BI - buletin de               DI - document de          CR - carte de 
       identitate                    identitate                rezidenţă 
  CI - carte de                 PSTL - permis de şedere 
       identitate                      pe termen lung 
  CIP - carte de 
        identitate 
        provizorie 
  P - paşaport 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 2.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ______________________________                                               | 
|| Act de identitate/doveditor*)                                               | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
||_______________________________|_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Relaţia de rudenie       _             _             _                      | 
|| cu domnul/doamna*1)     |_| copil     |_| copil     |_| copil în plasament  | 
||                             natural       adoptat       familial            | 
||                          _             _             _                      | 
||                         |_| copil în  |_| copil în  |_| copil încredinţat   | 
||                             tutelă        curatelă      spre adopţie        | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _                _    _                  | 
|| Situaţia şcolară? |_| preşcolar   |_| elev           |  | Şcoala nr. .....  | 
||                                       cls. I - VIII  |  |                   | 
||                    _               _                  ><                    | 
||                   |_| fără studii |_| elev           |  | Loc. ...........  | 
||                                       cls. IX - XII _|  |_                  | 
||____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _         _                                                                | 
|| |_| Nu    |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                            | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                    | 
|| (se vor ataşa acte doveditoare)                                             | 
||  _         _                        _                                       | 
|| |_| Nu    |_| Da, din alte ţări    |_| Da, din România                      | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
|| 3.                                                                          | 
||    Prenumele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
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||________________________                                                     | 
| ______________________________                                               | 
|| Act de identitate/doveditor*)                                               | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
||_______________________________|_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Relaţia de rudenie       _             _             _                      | 
|| cu domnul/doamna*1)     |_| copil     |_| copil     |_| copil în plasament  | 
||                             natural       adoptat       familial            | 
||                          _             _             _                      | 
||                         |_| copil în  |_| copil în  |_| copil încredinţat   | 
||                             tutelă        curatelă      spre adopţie        | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _                _    _                  | 
|| Situaţia şcolară? |_| preşcolar   |_| elev           |  | Şcoala nr. .....  | 
||                                       cls. I - VIII  |  |                   | 
||                    _               _                  ><                    | 
||                   |_| fără studii |_| elev           |  | Loc. ...........  | 
||                                       cls. IX - XII _|  |_                  | 
||____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _         _                                                                | 
|| |_| Nu    |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                            | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                    | 
|| (se vor ataşa acte doveditoare)                                             | 
||  _         _                        _                                       | 
|| |_| Nu    |_| Da, din alte ţări    |_| Da, din România                      | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
|| 4.                                                                          | 
||    Prenumele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
||________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | 
||________________________                                                     | 
| ______________________________                                               | 
|| Act de identitate/doveditor*)                                               | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
||_______________________________|_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Relaţia de rudenie       _             _             _                      | 
|| cu domnul/doamna*1)     |_| copil     |_| copil     |_| copil în plasament  | 
||                             natural       adoptat       familial            | 
||                          _             _             _                      | 
||                         |_| copil în  |_| copil în  |_| copil încredinţat   | 
||                             tutelă        curatelă      spre adopţie        | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _                _    _                  | 
|| Situaţia şcolară? |_| preşcolar   |_| elev           |  | Şcoala nr. .....  | 
||                                       cls. I - VIII  |  |                   | 
||                    _               _                  ><                    | 
||                   |_| fără studii |_| elev           |  | Loc. ...........  | 
||                                       cls. IX - XII _|  |_                  | 
||____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _         _                                                                | 
|| |_| Nu    |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                            | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
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|| Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?                    | 
|| (se vor ataşa acte doveditoare)                                             | 
||  _         _                        _                                       | 
|| |_| Nu    |_| Da, din alte ţări    |_| Da, din România                      | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 
  *) Pentru cetăţenii români:   Pentru cetăţenii străini  Pentru cetăţenii 
                                sau apatrizi:             UE, SEE sau 
                                                          Confed. Elveţiană: 
  CN - certificat               PST - permis de şedere    CIN - certificat 
       de naştere                     temporară                 înregistrare 
  BI - buletin de               DI - document de          CR - carte de 
       identitate                    identitate                rezidenţă 
  CI - carte de                 PSTL - permis de şedere 
       identitate                      pe termen lung 
  CIP - carte de 
        identitate 
        provizorie 
  P - paşaport 
 
    c. Date despre celelalte persoane majore din familia domnului/doamnei*1): 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 1.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                 _         _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE      |                                                | 
||   _             _           > şi anume (ţara) .....................         | 
||  |_| Română    |_| Non-UE _|                                                | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|  | 
||                                                   (z z) (l l) (a a  a  a)   | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _            _         _                 | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii |_| generale |_| medii |_| superioare     | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                      _               _             _            _           | 
|| Situaţia            |_| salariat    |_| pensionar |_| şomer    |_| student  | 
|| profesională?        _               _             _            _           | 
||                     |_| independent |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev     | 
||                                         agricol       ocazional             | 
||                                                                             | 
||                     Altele ................................................ | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                 |_|_|_|_| lei | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
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|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 2.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                 _         _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE      |                                                | 
||   _             _           > şi anume (ţara) .....................         | 
||  |_| Română    |_| Non-UE _|                                                | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|  | 
||                                                   (z z) (l l) (a a  a  a)   | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _            _         _                 | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii |_| generale |_| medii |_| superioare     | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                      _               _             _            _           | 
|| Situaţia            |_| salariat    |_| pensionar |_| şomer    |_| student  | 
|| profesională?        _               _             _            _           | 
||                     |_| independent |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev     | 
||                                         agricol       ocazional             | 
||                                                                             | 
||                     Altele ................................................ | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                 |_|_|_|_| lei | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
||____________________________________________________________________________ | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 3.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                 _         _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE      |                                                | 
||   _             _           > şi anume (ţara) .....................         | 
||  |_| Română    |_| Non-UE _|                                                | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
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||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|  | 
||                                                   (z z) (l l) (a a  a  a)   | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _            _         _                 | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii |_| generale |_| medii |_| superioare     | 
||____________________________________________________________________________ | 
||                      _               _             _            _           | 
|| Situaţia            |_| salariat    |_| pensionar |_| şomer    |_| student  | 
|| profesională?        _               _             _            _           | 
||                     |_| independent |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev     | 
||                                         agricol       ocazional             | 
||                                                                             | 
||                     Altele ................................................ | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                 |_|_|_|_|     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| ________________________                                                     | 
||    Numele                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
|| 4.                                                                          | 
||    Prenumele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
| ________________________                                                     | 
|| Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        | 
||________________________                                                     | 
||                 _         _                                                 | 
|| Cetăţenia?     |_| UE      |                                                | 
||   _             _           > şi anume (ţara) .....................         | 
||  |_| Română    |_| Non-UE _|                                                | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                                                                             | 
|| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data de |__|__|__|__|__|__|__|__|  | 
||                                                   (z z) (l l) (a a  a  a)   | 
||____________________________________________________________________________ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                    _               _            _         _                 | 
|| Situaţia şcolară? |_| fără studii |_| generale |_| medii |_| superioare     | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||                      _               _             _            _           | 
|| Situaţia            |_| salariat    |_| pensionar |_| şomer    |_| student  | 
|| profesională?        _               _             _            _           | 
||                     |_| independent |_| lucrător  |_| lucrător |_| elev     | 
||                                         agricol       ocazional             | 
||                                                                             | 
||                     Altele ................................................ | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Venituri totale realizate în luna                                           | 
|| anterioară depunerii cererii?                                 |_|_|_|_| lei | 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Grad de dizabilitate?                                                       | 
||  _          _                                                               | 
|| |_| Nu     |_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)                           | 
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|______________________________________________________________________________| 
 
    C. Date privind locuinţa domnului/doamnei*1) 
 ______________________________________________________________________________ 
| ____________________________________________________________________________ | 
|| Domnul/Doamna*1) locuieşte:                                                 | 
||  _                        _                                                 | 
|| |_| singură              |_| împreună cu altă persoană singură sau familie  | 
||____________________________________________________________________________ | 
|| Model locuinţă:                              Regimul juridic al locuinţei   | 
|| _____________________                       |                               | 
||| | Casă cu curte     |\                     | _                             | 
|||_|___________________| |                    ||_| Proprietate personală      | 
|| _____________________  |                    |                               | 
||| | Casă fără curte   | |                    | _                             | 
|||_|___________________| |   / _____________  ||_| În închiriere public/privat| 
|| _____________________  |  | | | 1 cameră  | |                               | 
||| | Apartament la bloc| |  | |_|___________| |                               | 
|||_|___________________| |  |  _____________  | Altele ...................... | 
|| _____________________  |  | | | 2 camere  | |______________________________ | 
||| | Locuinţă socială  | |  | |_|___________|                                 | 
|||_|___________________| |  |  _____________   ______________________________ | 
|| _____________________  |  | | | 3 camere  | | Modul de dobândire al         | 
||| | Locuinţă de       |  ><  |_|___________| | locuinţei                     | 
||| | serviciu          | |  |  _____________  |                               | 
|||_|___________________| |  | | | 4 camere  | | _                             | 
|| _____________________  |  | |_|___________| ||_| Cumpărare                  | 
||| | Locuinţă de       | |  |  _____________  |                               | 
||| | necesitate        | |  | | | > 4 camere| | _                             | 
|||_|___________________| |  | |_|___________| ||_| Moştenire                  | 
|| _____________________  |   \                |                               | 
||| | Instituţionalizat/| |                    |                               | 
||| | nu are locuinţă   | |                    | Altele ...................... | 
|||_|___________________|/                     |                               | 
||____________________________________________ |_______________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| D. Starea de sănătate a domnului/doamnei/membrilor familiei acestuia/acesteia| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| E. Nevoi speciale ale domnului/doamnei/membrilor familiei:                   | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| F. Alte aspecte                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
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|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| G. Concluzii                                                                 | 
|                 _                                                            | 
| Se propune     |_| încadrarea                                                | 
|                 _                                                            | 
|                |_| neîncadrarea                                              | 
|                                                                              | 
|în categoria persoanelor aflate în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea| 
|de satisfacere a nevoilor zilnice de trai conform art. 6 alin. (1) lit. h) din| 
|Legea nr. 219/2015 privind economia socială.                                  | 
|                                                                              | 
| MOTIVAŢIA:                                                                   | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
| AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ                                                        | 
|                                                                              | 
| DOMNUL/DOAMNA*1) ________________        ÎNTOCMIT _________________          | 
|                                                                              | 
| SEMNĂTURA ____________________           SEMNĂTURA ________________          | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| Se ataşează următoarele documente:                                           | 
| 1. ......................................................................... | 
| 2. ......................................................................... | 
| 3. ......................................................................... | 
| 4. ......................................................................... | 
| 5. ......................................................................... | 
| 6. ......................................................................... | 
| 7. ......................................................................... | 
| 8. ......................................................................... | 
| 9. ......................................................................... | 
| 10. ........................................................................ | 
| 11. ........................................................................ | 
| 12. ........................................................................ | 
| 13. ........................................................................ | 
| 14. ........................................................................ | 
| 15. ........................................................................ | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    ANEXA 2 
    la normele metodologice 
 
                         CERERE 
    pentru acordarea atestatului de întreprindere socială 
 ______________________________________________________________________________ 
|                   Domnule/Doamnă director executiv,                          | 
|                                                                              | 
| 1. Subsemnatul(a) .............., posesor al actului de identitate ......... | 
| seria ....... nr. .............., eliberat de .............................  | 
| la data de ...................., CNP/CIF .................................,  | 
| în calitate de .......................*1), conform .....................*2), | 
| în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor        | 
| metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea| 
| atestatului de întreprindere socială,                                        | 
|                                                                              | 
| 2. pentru persoana juridică de drept privat ..................., cod unic de | 
| înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ......................, | 
| înregistrată în/la ........................ cu nr. ........................, | 
|                                                                              | 
| 3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3        | 
| alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                   | 
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|  _                                                                           | 
| |_| societate cooperativă de gradul I;                                       | 
|  _                                                                           | 
| |_| cooperativă de credit;                                                   | 
|  _                                                                           | 
| |_| asociaţie;                                                               | 
|  _                                                                           | 
| |_| fundaţie;                                                                | 
|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                  | 
|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                 | 
|  _                                                                           | 
| |_| societate agricolă;                                                      | 
|  _                                                                           | 
| |_| federaţie;                                                               | 
|  _                                                                           | 
| |_| uniune a persoanelor juridice de tipul ....................;             | 
|  _                                                                           | 
| |_| alte categorii de persoane juridice de tipul .........., care respectă:  | 
| - definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor  | 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ..............., pagina ....; | 
| - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor| 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ..............., pagina ...., | 
|                                                                              | 
| 4. are sediul social în: localitatea ............ str. ............ nr. ..., | 
| bloc ...., scara ....., etaj ..... ap. ....., judeţul/sectorul ............, | 
| cod poştal ..........., telefon ............, fax ........................., | 
| e-mail ....................................., web site ...................., | 
|                                                                              | 
| 5. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor| 
| prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia        | 
| socială:                                                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
| Criteriul                      | Actul de înfiinţare şi| Pagina şi paragraful| 
|                                | funcţionare           |                     | 
|                                | (denumirea):          |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| a) acţionează în scop social   |                       |                     | 
| şi/sau în interesul general al |                       |                     | 
| comunităţii;                   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| b) alocă minimum 90% din       |                       |                     | 
| profitul realizat scopului     |                       |                     | 
| social şi rezervei statutare;  |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| c) se obligă să transmită      |                       |                     | 
| bunurile rămase în urma        |                       |                     | 
| lichidării către una sau mai   |                       |                     | 
| multe întreprinderi sociale;   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| d) aplică principiul echităţii |                       |                     | 
| sociale faţă de angajaţi,      |                       |                     | 
| asigurând niveluri de          |                       |                     | 
| salarizare echitabile, între   |                       |                     | 
| care nu pot exista diferenţe   |                       |                     | 
| care să depăşească raportul de |                       |                     | 
| 1 la 8.                        |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită 
în acest scop. 
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal 
sau persoană împuternicită în acest scop. 
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                         OPIS 
documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea atestatului de întreprindere 
socială 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |            Denumirea actului                | Nr. şi data    | Nr. file | 
|crt.|                                             | actului/Emitent|          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  1.| Actele de înfiinţare şi funcţionare         |                |          | 
|    | (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul |                |          | 
|    | solicitantului)                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  2.| Copie act identitate reprezentant legal/    |                |          | 
|    | împuternicit semnatar al cererii            |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  3.| Împuternicire notarială pentru împuternicit |                |          | 
|    | (după caz)                                  |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  4.|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  5.|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
| ...|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|                                                                              | 
| Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria         | 
| răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în | 
| declaraţii.                                                                  | 
|                                                                              | 
| Data: ...............         Numele şi prenumele .......................... | 
|                                                                              | 
|                               Semnătura ..........................           | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    ANEXA 3*) 
    la normele metodologice 
 
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|                                                                              | 
| AJOFM ...../AMOFM BUCUREŞTI   | AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE  | 
|                               | MUNCĂ ........................./             | 
|          ATESTAT              | AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE | 
|   DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ    | MUNCĂ BUCUREŞTI                              | 
|                               |                                              | 
| Seria*1) ....... nr. ......   |                                              | 
| din*2) ..........             |       ATESTAT DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ       | 
|                               |                                              | 
| Persoana juridică de drept    |    Seria*1) ...... nr. ... din*2) .........  | 
| privat*3) .................., |                                              | 
| cu sediul în localitatea      |     Persoana juridică de drept privat*3)     | 
| ..........., str. ........... | ..........................................., | 
| nr. ..., bl. ..., sc. ...,    | cu sediul în localitatea .................., | 
| et. ..., ap. ..., jud./sect.  | str. ..................... nr. ..., bl. ..., | 
| ......., CUI/CIF ..........., | sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul | 
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| este atestată ca întreprindere| ........., cod unic de înregistrare/cod de   | 
| socială în conformitate cu    | înregistrare fiscală (CUI/CIF) ............, | 
| prevederile Legii nr. 219/2015| este atestată ca întreprindere socială în    | 
| privind economia socială şi cu| conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind   | 
| Normele metodologice de       | economia socială şi Normele metodologice de  | 
| aplicare a prevederilor       | aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015   | 
| Legii nr. 219/2015 privind    | privind economia socială.                    | 
| economia socială. În baza     |     În baza prezentului atestat, persoana    | 
| prezentului atestat, persoana | juridică are statut de întreprindere socială | 
| juridică are statut de        | pe o perioadă de 5 ani, de la data de*2)     | 
| întreprindere socială pe o    | ........... până la data de*4) ............, | 
| perioadă de 5 ani, de la data | cu posibilitatea prelungirii, în conformitate| 
| de*2) ........ până la data   | cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind    | 
| de*4) ..... cu posibilitatea  | economia  socială şi cu Normele              | 
| prelungirii, în conformitate  | metodologice de  aplicare a prevederilor     | 
| cu prevederile                | Legii nr. 219/2015 privind economia socială. | 
| Legii nr. 219/2015 privind    |                                              | 
| economia socială şi cu Normele|            Director executiv*5),             | 
| metodologice de aplicare a    |          ..................... (L.S.)        | 
| prevederilor                  |                                              | 
| Legii nr. 219/2015 privind    | Data eliberării:                             | 
| economia socială.             |                                              | 
|                               | Anul ....... luna .......... ziua .......... | 
|     Director executiv*5),     |                                              | 
|   ................... (L.S.)  | Falsificarea acestui document este ilegală şi| 
|                               | se pedepseşte în conformitate cu legislaţia  | 
| Data eliberării:              | în vigoare.                                  | 
| Anul ....... luna ........... |                                              | 
| ziua .......                  |                                              | 
|                               |                                              | 
| Semnătura de primire*6)       |                                              | 
| ......................        |                                              | 
|------------                                                                  | 
| *1) Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii         | 
| administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează   | 
| agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului  | 
| Bucureşti, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor          | 
| Legii nr. 219/2015 privind economia socială.                                 | 
| *2) Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al | 
| agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului  | 
| Bucureşti.                                                                   | 
| *3) Se completează cu denumirea persoanei juridice de drept privat.          | 
| *4) Se completează cu data până la care este valabil atestatul calculată în  | 
| conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor              | 
| Legii nr. 219/2015 privind economia socială.                                 | 
| *5) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorului executiv al| 
| agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului  | 
| Bucureşti.                                                                   | 
| *6) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte | 
| atestatul.                                                                   | 
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|                                                                              | 
| ____________________________________________________________________________ | 
||PRELUNGIREA ATESTATULUI*7)| Director executiv*5),| PRELUNGIREA ATESTATULUI  || 
||                          |        (L.S.)        |                          || 
||__________________________|______________________|__________________________|| 
| 1.                                               |                           | 
| 2.                                               | 1*7). ..................  | 
| 3.                                               |     Director executiv*5), | 
| ...                                              |     ............... (L.S.)| 
| ...                                              |                           | 
|                                                  |  Semnătura de primire*6)  | 
|                                                  |  .......................  | 
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|                                                  |                           | 
|                                                  | 2*7). ..................  | 
|                                                  |     Director executiv*5), | 
|                                                  |     ............... (L.S.)| 
|                                                  |                           | 
|                                                  |  Semnătura de primire*6)  | 
|                                                  |  .......................  | 
|                                                  |                           | 
|                                                  | 3*7). ..................  | 
|                                                  |     Director executiv*5), | 
|                                                  |     ............... (L.S.)| 
|                                                  |                           | 
|                                                  |  Semnătura de primire*6)  | 
|                                                  |  .......................  | 
|                                                  |                           | 
|                                                  | ...                       | 
|                                                  | ...                       | 
|                                                  |                           | 
|                                                  |                           | 
|                                                  |                           | 
|                                                  | ...                       | 
|              Verso-ul atestatului                                            | 
|                                                                              | 
|------------                                                                  | 
| *7) Se completează cu perioada pentru care este prelungit atestatul:         | 
| zi/lună/an - zi/lună/an.                                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    ANEXA 4 
    la normele metodologice 
 
                         CERERE 
    de prelungire a atestatului de întreprindere socială 
 ______________________________________________________________________________ 
|                   Domnule/Doamnă director executiv,                          | 
|                                                                              | 
| 1. Subsemnatul(a) .............., posesor al actului de identitate ......... | 
| seria ....... nr. .............., eliberat de .............................  | 
| la data de ...................., CNP/CIF .................................,  | 
| în calitate de .......................*1), conform .....................*2), | 
| în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor        | 
| metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit          | 
| prelungirea atestatului de întreprindere socială,                            | 
|                                                                              | 
| 2. pentru persoana juridică de drept privat ..................., cod unic de | 
| înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ......................, | 
| înregistrată în/la .................. cu nr. ...................,            | 
|                                                                              | 
| 3. care deţine atestatul de întreprindere socială seria ....... nr. .......  | 
| data ................., anexat în original,                                  | 
|                                                                              | 
| 4. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin.  | 
| (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                         | 
|  _                                                                           | 
| |_| societate cooperativă de gradul I;                                       | 
|  _                                                                           | 
| |_| cooperativă de credit;                                                   | 
|  _                                                                           | 
| |_| asociaţie;                                                               | 
|  _                                                                           | 
| |_| fundaţie;                                                                | 
|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                  | 
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|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                 | 
|  _                                                                           | 
| |_| societate agricolă;                                                      | 
|  _                                                                           | 
| |_| federaţie;                                                               | 
|  _                                                                           | 
| |_| uniune a persoanelor juridice de tipul ..........;                       | 
|  _                                                                           | 
| |_| alte categorii de persoane juridice de tipul ..........., care respectă: | 
| - definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor  | 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ........., pagina .....;      | 
| - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor| 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv .........., pagina .....,     | 
|                                                                              | 
| 5. are sediul social în: localitatea ........... str. ............ nr. ...., | 
| bloc ...., scara ...., etaj .... ap. ....., judeţul/sectorul .............., | 
| cod poştal .........., telefon ..........., fax ..........................., | 
| e-mail ..................................., web site ......................, | 
|                                                                              | 
| 6. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor| 
| prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia        | 
| socială:                                                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
| Criteriul                      | Actul de înfiinţare şi| Pagina şi paragraful| 
|                                | funcţionare           |                     | 
|                                | (denumirea):          |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| a) acţionează în scop social   |                       |                     | 
| şi/sau în interesul general al |                       |                     | 
| comunităţii;                   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| b) alocă minimum 90% din       |                       |                     | 
| profitul realizat scopului     |                       |                     | 
| social şi rezervei statutare;  |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| c) se obligă să transmită      |                       |                     | 
| bunurile rămase în urma        |                       |                     | 
| lichidării către una sau mai   |                       |                     | 
| multe întreprinderi sociale;   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| d) aplică principiul echităţii |                       |                     | 
| sociale faţă de angajaţi,      |                       |                     | 
| asigurând niveluri de          |                       |                     | 
| salarizare echitabile, între   |                       |                     | 
| care nu pot exista diferenţe   |                       |                     | 
| care să depăşească raportul de |                       |                     | 
| 1 la 8.                        |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită 
în acest scop. 
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal 
sau persoană împuternicită în acest scop. 
 
                         OPIS 
documente anexate cererii care sunt depuse pentru prelungirea atestatului de întreprindere 
socială 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |            Denumirea actului                | Nr. şi data    | Nr. file | 
|crt.|                                             | actului/Emitent|          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  1.| Actele de înfiinţare şi funcţionare         |                |          | 
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|    | (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul |                |          | 
|    | solicitantului)                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  2.| Atestatul de întreprindere socială seria    |                |          | 
|    | ..........., nr. ........., data ........., |                |          | 
|    | anexat în original                          |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  3.| Copie act identitate reprezentant legal/    |                |          | 
|    | împuternicit semnatar al cererii            |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  4.| Împuternicire notarială pentru împuternicit |                |          | 
|    | (după caz)                                  |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  5.|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
| ...|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    |                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|                                                                              | 
| Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria         | 
| răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în | 
| declaraţii.                                                                  | 
|                                                                              | 
| Data: ...............         Numele şi prenumele .......................... | 
|                                                                              | 
|                               Semnătura ..........................           | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    ANEXA 5A 
    la normele metodologice 
 
                         RAPORT DE ACTIVITATE 
privind activitatea desfăşurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserţie 
................... în anul .................. 
 
    Cod/Coduri CAEN ..................... Domeniu de activitate: 
    - Număr de salariaţi ........... 
    - Număr de membri ............. 
    Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială şi perioada de valabilitate a acestuia (se va 
preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost suspendată): 
.............................................................. 
    Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie şi perioada de valabilitate a 
acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost 
suspendată): ................................. 
 
    A. Activitatea desfăşurată în anul raportat 
    1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile şi principiile întreprinderii sociale. 
    2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat). 
    3. Descrierea activităţii desfăşurate în anul raportat (numărul de salariaţi şi numărul de 
membri). 
    4. Rezultate obţinute conform obiectivelor propuse în anul raportat. 
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    B. Raportul social 
    1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie (pentru anul 
raportat). 
    2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; 
educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; 
sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; 
conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică; altele). 
    3. Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, 
internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse). 
    4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul raportat). 
    5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale 
au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile 
beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de 
părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfăşurată sau care pot 
influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia). 
    6. Activitatea socială desfăşurată: 
    6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi 
sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine: 
    • enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute în 
funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel: 
    a. obiective realizate; 
    b. obiective nerealizate; 
    c. obiective neplanificate şi realizate; 
    • descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse şi a modului 
în care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi; 
    6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii produse în mod direct de către 
activitatea socială a întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupului-ţintă identificat şi 
a familiilor acestora după caz; 
    6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă 
este cazul). 
    7. Respectarea condiţiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale 
de inserţie. 
 ______________________________________________________________________________ 
|           Luna               | 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Număr total angajaţi         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Număr angajaţi aparţinând    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| grupului vulnerabil          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Procent % angajaţi           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Totalul timpului de lucru al |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| tuturor angajaţilor (ore)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Timpul de lucru cumulat al   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| angajaţilor aparţinând       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| grupului vulnerabil (ore)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
| Procent % timp de lucru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|______________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
    8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajaţii aparţinând grupului vulnerabil 
 _____________________________________________________________________________ 
|      Măsuri de acompaniament       | Număr angajaţi din grupuri vulnerabile | 
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|                                    | care au beneficiat de măsuri de        | 
|                                    | acompaniament                          | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Informare                          |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Consiliere                         |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Forme de pregătire profesională    |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Mediere                            |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Adaptare a locului de muncă        |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Ucenicie şi practică               |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
| Altele                             |                                        | 
|____________________________________|________________________________________| 
 
    9. În raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, în funcţie de tipul de entitate 
şi de activităţile/serviciile desfăşurate în anul precedent, întreprinderile sociale/întreprinderile 
sociale de inserţie vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi 
indicatori de impact, pentru activitatea cu caracter social realizată. 
 
    C. Raport financiar 
    1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, 
conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege. 
    Se vor prezenta conform bilanţului contabil următoarele informaţii: 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |       Conform bilanţ        | Activitate economică| Activitate nonprofit| 
|crt.|                             |        RON          |          RON        | 
|____|_____________________________|_____________________|_____________________| 
|  1.| Venituri - Total            |                     |                     | 
|____|_____________________________|_____________________|_____________________| 
|  2.| Cheltuieli - Total          |                     |                     | 
|____|_____________________________|_____________________|_____________________| 
|  3.| Exerciţiul net financiar    |                     |                     | 
|____|_____________________________|_____________________|_____________________| 
|  4.| 4.1 Valoarea excedentului/  |                     |                     | 
|    | profitului rezultat la      |                     |                     | 
|    | sfârşitul exerciţiului      |                     |                     | 
|    | financiar                   |                     |                     | 
|    |                             |                     |                     | 
|    | 4.2 Suma/Destinaţia         |                     |                     | 
|    | -  bonificaţii/dividende    |                     |                     | 
|    | plătite membrilor/          |                     |                     | 
|    | acţionarilor                |                     |                     | 
|    | - activităţi sociale        |                     |                     | 
|    |                             |                     |                     | 
|    | 4.3 Prezentarea modului de  |                     |                     | 
|    | îndeplinire a criteriului   |                     |                     | 
|    | privind reinvestirea        |                     |                     | 
|    | procentului de 90%, conform |                     |                     | 
|    | art. 8 alin. (4) lit. b) din|                     |                     | 
|    | lege.                       |                     |                     | 
|____|_____________________________|_____________________|_____________________| 
 
    2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echităţii sociale faţă de 
angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să 
depăşească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege. 
 ______________________________________________________________________________ 
| Denumirea postului cu salariul de bază | Salariul de bază brut lunar conform | 
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| brut lunar maxim                       | contractului individual de muncă    | 
|________________________________________|_____________________________________| 
| Denumirea postului cu salariul de bază | Salariul de bază brut lunar conform | 
| brut lunar minim                       | contractului individual de muncă    | 
|________________________________________|_____________________________________| 
|                                        |                                     | 
|________________________________________|_____________________________________| 
| Raport calculat                        |                                     | 
|________________________________________|_____________________________________| 
 
    Reprezentantul întreprinderii sociale/   Responsabilul financiar 
    întreprinderii sociale de inserţie,      al întreprinderii sociale/ 
                                             întreprinderii sociale de inserţie, 
       ..............................          .............................. 
           (numele şi prenumele)                   (numele şi prenumele) 
 
       Semnătura şi ştampila                             Semnătura 
       .....................                   .............................. 
       Data ................ 
 
    ANEXA 5B 
    la normele metodologice 
 
                         EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL 
privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială/întreprinderea 
socială de inserţie .................................. în anul ........... 
 
    • Date de identificare (date de contact sediul juridic/sediul social, reprezentant legal) 
    .......................................................................... 
    • Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială 
    .......................................................................... 
    • Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie 
    .......................................................................... 
    1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie (pentru anul 
raportat) 
    2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; 
educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; 
sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; 
conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică; altele) 
    3. Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, 
internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse) 
    4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul raportat) 
    5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale 
au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă; de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile 
beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de 
părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfăşurată sau care pot 
influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia) 
    6. Activitatea socială desfăşurată: 
    6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi 
sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine: 
    • enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute în 
funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel: 
    a. obiective realizate; 
    b. obiective nerealizate; 
    c. obiective neplanificate şi realizate; 
    d. indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact; 
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    • descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse şi a modului 
în care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi; 
    6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii efective prin activitatea socială a 
întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupului-ţintă identificat şi a familiilor 
acestora, după caz; 
    6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă 
este cazul). 
 
    Reprezentantul întreprinderii sociale/   Responsabilul financiar 
    întreprinderii sociale de inserţie,      al întreprinderii sociale/ 
                                             întreprinderii sociale de inserţie, 
       ..............................          .............................. 
           (numele şi prenumele)                   (numele şi prenumele) 
 
       Semnătura şi ştampila                             Semnătura 
       .....................                   .............................. 
 
     Data .............. 
 
    ANEXA 6 
    la normele metodologice 
 
                         CERERE 
               pentru acordarea mărcii sociale 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|                     Domnule/Doamnă director executiv,                        | 
|                                                                              | 
| 1. Subsemnatul(a) .............., posesor al actului de identitate ......... | 
| seria ....... nr. .............., eliberat de .............................  | 
| la data de ...................., CNP/CIF .................................,  | 
| în calitate de .......................*1), conform .....................*2), | 
| în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor        | 
| metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea| 
| mărcii sociale,                                                              | 
|                                                                              | 
| 2. pentru persoana juridică de drept privat ..................., cod unic de | 
| înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ........., înregistrată | 
| în/la ................ cu nr. .............                                  | 
| şi având atestatul de întreprindere socială (în situaţia în care acesta a    | 
| fost solicitat şi obţinut anterior solicitării mărcii sociale) seria ......  | 
| nr. .................,                                                       | 
|                                                                              | 
| 3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin.  | 
| (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:                         | 
|  _                                                                           | 
| |_| societate cooperativă de gradul I;                                       | 
|  _                                                                           | 
| |_| cooperativă de credit;                                                   | 
|  _                                                                           | 
| |_| asociaţie;                                                               | 
|  _                                                                           | 
| |_| fundaţie;                                                                | 
|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;                                  | 
|  _                                                                           | 
| |_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;                                 | 
|  _                                                                           | 
| |_| societate agricolă;                                                      | 
|  _                                                                           | 
| |_| federaţie;                                                               | 
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|  _                                                                           | 
| |_| uniune a persoanelor juridice de tipul .....................;            | 
|  _                                                                           | 
| |_| alte categorii de persoane juridice de tipul ..........., care respectă: | 
| - definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor  | 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ........., pagina .......;    | 
| - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor| 
| legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ........., pagina .......,    | 
|                                                                              | 
| 4. are sediul social în: localitatea .........., str. ........... nr. ....., | 
| bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judeţul/sectorul .................., | 
| cod poştal ........, telefon .................., fax ......................, | 
| e-mail ....................... web site ...................,                 | 
|                                                                              | 
| 5. dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor   | 
| prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia        | 
| socială:                                                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
| Criteriul:                     | Actul de înfiinţare şi| Pagina şi           | 
|                                | funcţionare           | paragraful:         | 
|                                | (denumirea):          |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| a) acţionează în scop social   |                       |                     | 
| şi/sau în interesul general al |                       |                     | 
| comunităţii;                   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| b) alocă minimum 90% din       |                       |                     | 
| profitul realizat scopului     |                       |                     | 
| social şi rezervei statutare;  |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| c) se obligă să transmită      |                       |                     | 
| bunurile rămase în urma        |                       |                     | 
| lichidării către una sau mai   |                       |                     | 
| multe întreprinderi sociale;   |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| d) aplică principiul echităţii |                       |                     | 
| sociale faţă de angajaţi,      |                       |                     | 
| asigurând niveluri de          |                       |                     | 
| salarizare echitabile, între   |                       |                     | 
| care nu pot exista diferenţe   |                       |                     | 
| care să depăşească raportul de |                       |                     | 
| 1 la 8                         |                       |                     | 
|________________________________|_______________________|_____________________| 
| 6. şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea       | 
| nr. 219/2015 privind economia socială, pe baza actelor justificative care    | 
| însoţesc această cerere                                                      | 
|______________________________________________________________________________| 
| a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând|     _    | 
| grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al      | Da |_|   | 
| acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului |     _    | 
| de lucru al tuturor angajaţilor, stabilit prin contractele        | Nu |_|   | 
| individuale de muncă;                                             |          | 
|___________________________________________________________________|__________| 
| b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi    |     _    | 
| şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor           | Da |_|   | 
| defavorizate.                                                     |     _    | 
|                                                                   | Nu |_|   | 
|___________________________________________________________________|__________| 
    *1) Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită 
în acest scop. 
    *2) Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal 
sau persoană împuternicită în acest scop. 
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                         OPIS 
documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea mărcii sociale 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |            Denumirea actului                | Nr. şi data    | Nr. file | 
|crt.|                                             | actului/Emitent|          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  1.| Actele de înfiinţare şi funcţionare         |                |          | 
|    | (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul |                |          | 
|    | solicitantului)                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  2.| Atestatul de întreprindere socială (dacă    |                |          | 
|    | este cazul)                                 |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  3.| Copie act identitate reprezentant legal/    |                |          | 
|    | împuternicit semnatar al cererii            |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  4.| Împuternicire notarială pentru împuternicit |                |          | 
|    | (după caz)                                  |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  5.| Situaţia privind personalul angajat cu      |                |          | 
|    | contract individual de muncă (conform       |                |          | 
|    | modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele|                |          | 
|    | metodologice de aplicare a prevederilor     |                |          | 
|    | Legii nr. 219/2015 privind economia socială)|                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  6.| Contractele individuale de muncă ale        |                |          | 
|    | persoanelor aparţinând grupului vulnerabil  |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  7.| Documente justificative care atestă         |                |          | 
|    | apartenenţa la grupul vulnerabil            |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|  8.|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
| ...|                                             |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
|    | ........................................... |                |          | 
|____|_____________________________________________|________________|__________| 
| Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria         | 
| răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în | 
| declaraţii.                                                                  | 
|                                                                              | 
| Prezentul document reprezintă şi cerere pentru acordarea atestatului de      | 
| întreprindere socială în situaţia în care se solicită împreună atestatul de  | 
| întreprindere socială şi marca socială.                                      | 
|                                                                              | 
| Data: ...................             Numele şi prenumele ................   | 
|                                       Semnătura ..........................   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    ANEXA 7 
    la normele metodologice 
 
    ................................................ 
    (denumirea persoanei juridice de drept privat) 
    CUI/CIF ......................................., 
    sediul social în localitatea .................., 
    str. ........................................... 
    nr. ..., bloc. ..., scara ..., etaj ..., ap ..., 
    judeţul/sectorul ............. cod poştal ...... 
    telefon ....................., fax ............, 
    e-mail: ......................................., 
    web site: ...................................... 
 



Hotarare nr. 585/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT 

35  

                         SITUAŢIE 
    privind personalul angajat cu contract individual de muncă*1) 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Data angajării 
    B - Funcţia/Ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România 
(COR) sau altor acte normative 
    C - Cod COR 
    D - Tipul contractului individual de muncă 
    E - Data început (pentru contractele pe perioadă determinată) 
    F - Data sfârşit (pentru contractele pe perioadă determinată) 
    G - Durata timpului de muncă, conform contractului individual de muncă (se exprimă 
în ore) 
    H - Salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în 
contractul individual de muncă 
    I - Categoria de persoane vulnerabile din care face parte persoana angajată, 
conform art. 2 lit. .... din Normele metodologice 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |Numele şi |Codul   |Număr de  |Data        | A | B | C | D| E| F| G| H| I| 
|crt.|prenumele |numeric |contract  |contractului|   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |persoanei |personal|individual|individual  |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |angajate  |        |de muncă  |de muncă    |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |cu        |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |contract  |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |individual|        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|    |de muncă  |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|____|__________|________|__________|____________|___|___|___|__|__|__|__|__|__| 
|  1 |          |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|____|__________|________|__________|____________|___|___|___|__|__|__|__|__|__| 
|  2 |          |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|____|__________|________|__________|____________|___|___|___|__|__|__|__|__|__| 
| ...|          |        |          |            |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
|____|__________|________|__________|____________|___|___|___|__|__|__|__|__|__| 
 
    Data: ........ Nume şi prenume ........... 
                                                Funcţia/ocupaţia .............. 
                                                Semnătura ..................... 
 
------------ 
    *1) Situaţia se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de 
muncă în cadrul persoanei juridice de drept privat, indiferent dacă aparţin sau nu grupului 
vulnerabil definit conform şi în aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
 
    ANEXA 8*) 
    la normele metodologice 
 
    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. 
 
 AJOFM ...../AMOFM BUCUREŞTI   | AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
                               | MUNCĂ ........................./ 
         CERTIFICAT            | AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
 DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE   | MUNCĂ BUCUREŞTI 
          INSERŢIE             | 
                               | 
 Seria*1) ..... nr. ........   | CERTIFICAT DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE 
 din*2) ....................   | 
                               |    Seria*1) ..... nr. .... din*2) .......... 
 Persoana juridică de drept    | 
 privat*3) .................., |   Persoana juridică de drept privat*3) ......., 
 cu sediul în localitatea      | cu sediul în localitatea ....................., 
 ............................, | str. .................... nr. ......, bl. ...., 
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 str. ............. nr. ....., | sc. ..., et. ....., ap. ........., judeţul/ 
 bl. ...., sc. ..., et. ....., | sectorul ........., cod unic de înregistrare/ 
 ap. ...., judeţul/sectorul    | cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ........, 
 ............................, | are statut de întreprindere socială de 
 (CUI/CIF) .................., | inserţie prin acordarea mărcii sociale în 
 are statut de întreprindere   | conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind 
 socială de inserţie prin      | economia socială şi cu Normele metodologice de 
 acordarea mărcii sociale în   | aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 
 conformitate cu               | privind economia socială. 
 Legea nr. 219/2015 privind    |   Prezentul certificat atestă statutul de 
 economia socială şi cu        | întreprindere socială de inserţie a persoanei 
 Normele metodologice de       | juridice pe o perioadă de 3 ani, de la data 
 aplicare a prevederilor       | de*2) ......... până la data de*4) ........... 
 Legii nr. 219/2015 privind    | inclusiv, şi conferă acesteia dreptul de 
 economia socială.             | utilizare a elementului specific de identitate 
 Prezentul certificat atestă   | vizuală a mărcii sociale, în conformitate cu 
 statutul de întreprindere     | prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia 
 socială de inserţie a         | socială. 
 persoanei juridice pe o       | 
 perioadă de 3 ani, de la data |               Director executiv*5), 
 de*2) .......... până la data |               ............... (L.S.) 
 de*4) .......... inclusiv, şi | 
 conferă acesteia dreptul de   | 
 utilizare a elementului       | 
 specific de identitate vizuală| Data eliberării: 
 a mărcii sociale, în          | 
 conformitate cu prevederile   | Anul ..... luna ......... ziua ...... 
 Legii nr. 219/2015 privind    | 
 economia socială şi ale       | Falsificarea acestui document este ilegală şi 
 Normelor metodologice de      | se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în 
 aplicare a prevederilor       | vigoare. 
 Legii nr. 219/2015 privind    | 
 economia socială.             | 
                               | 
     Director executiv*5),     | 
     ............... (L.S.)    | 
                               | 
 Data eliberării:              | 
 Anul ..... luna .........     | 
 ziua ......                   | 
                               | 
 Semnătura de primire*6)       | 
 .......................       | 
 
------------ 
    *1) Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în 
cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,  
respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
    *2) Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
    *3) Se completează cu denumirea persoanei juridice. 
    *4) Se completează cu data până la care este valabil atestatul calculată în conformitate cu 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
    *5) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorului executiv al agenţiei pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
    *6) Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte certificatul. 
 
                              --------------- 
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Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1848/16.10.2019 
 

 
(Anexa nr. 2  

la Orientările privind accesarea  finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020) 

 
Document Unic 

pentru verificarea 

 
Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) 

 
pentru Solicitant/Lider 

 
Subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ 
nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, 
CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea 
____________________________________________________________________ în 
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, 
solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID 
MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  declar pe propria 
răspundere că solicitantul/parteneriatul creat își asumă condițiile de finanțare descrise în 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020” și în „Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice” și depunem următoarele 
documente: 
 

Nr. 
Crt. 

Tip document 

Atașat 

DUCAE 
Solicitant/Lider 

DUCAE 
Partener 1 

DUCAE 
Partener n1 

1 
Acord de parteneriat – Anexa 5 la 
Contractul de finanțare 

Da Nu NA 
 

  

2 
Declaraţie de angajament – 
Formular 1 

Da Nu 
 

  

3 
Declaraţie de eligibilitate – Formular 
2 

Da Nu Da Nu Da Nu 

4 
Declaraţie cu privire la evitarea 
dublei finanţări – Formular 3 

Da Nu Da Nu Da Nu 

5 

Declaraţie privind eligibilitatea TVA 
aferente cheltuielilor ce vor fi 
efectuate în cadrul proiectului propus 
spre finanţare din instrumente 
structurale – Formular 4 

Da Nu Da Nu Da Nu 

6 
Procedura de selecție parteneri -  
Formular 5 

Da Nu NA   

7 
Nota justificativă privind valoarea 
adăugată a partenerului – Formular 
6 

Da Nu NA   

Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 

 
1 Se vor adăuga/elimina coloane în funcție de numărul partenerilor. 
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Formular 1 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 
Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu 
_____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de 
______________, CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea 
____________________________________________________________________ în 
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, 
solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID 
MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  declar pe propria 
răspundere că solicitantul/parteneriatul creat are resursele financiare necesare pentru 
susţinerea implementării proiectului şi mă angajez: 

- să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului/ să 
furnizez împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al 
parteneriatului; 

- să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente 
proiectului; 

- să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor; 

- să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, 
după caz, pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel 
puţin 3 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această 
perioadă; 

- să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, 
împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect. 

 
De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute 
în documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent 
apelului de proiect numărul……,  în contractul de finanțare, precum și în legislația 
comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 2 

  
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 
............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 
solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul 
depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  
Programului ……….., declar pe propria răspundere că: 
 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data 
depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi 
disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării 
proiectului, <denumire solicitant>, va informa de urgenţă Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional …….. 

2. <denumire solicitant >,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrative teritoriale, respectiv în stare de faliment/lichidare 
conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale 
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are 
forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea 
în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei 
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei 
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 
demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete 
depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare 
Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare 
de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală 
sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de 
interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si 
comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 
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3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să 
respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: 
eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, 
ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor 
europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, 
eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au 
respectat legislaţia privind achiziţiile publice. 

 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire 
solicitant>. 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că 
informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 3 

 
 
 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 

 
În calitate de  _____________________________ al 
____________________________, subsemnatul/subsemnata  
____________________, identificat(ă) cu ____________ seria _______ nr. 
_____________, eliberat(ă) de _______________________________ la data de 
___________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 
conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 
 
 
1. Proiectul cu titlul  ______________________________________________ şi 
activităţile acestuia ce vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit 
nicio altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare. 
 
2. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 4 

 
 

DECLARAŢIE 
privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate  

în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020 
 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE  
 

Cod de identificare        
 
Denumire 
 
Domiciliul fiscal 
 

Judeţ  Localitate  Strada  

 

Ap.  Cod poștal  Sector  Telefon   

 

Fax  E-mail   

 
 

             

 

 
 B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII  
 

 
C. ................................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
 (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 
  mai sus, la ........................................................, în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al 
regimului de TVA aplicabil: 
  a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

D. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
     (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 

 
Titlul proiectului  

 

 Numele programului  
 

 Axa prioritară 
 

 Domeniul major de intervenție 
 

 Data depunerii operatiunii     
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  mai sus, la ..........................................................., în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul 
de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi 
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013. 
 
 

Nr. 
crt. 

Achiziția 
Scopul achiziţiei/ activitatii prevăzute  

în cadrul operatiunii*1) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

                        ┌────────────────────┐ 

 Numele şi prenumele*): │                    │ 

                        └────────────────────┘ 

 

                        ┌────────────────────┐           ┌──────────────┐ 

 Funcţia:               │                    │ Semnătura │              │ 

                        └────────────────────┘           └──────────────┘ 

 

────────── 

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană 

abilitată să reprezinte solicitantul. 

  *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de 

finanţare. 

────────── 
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Formular 5 

 
Aprobat, 

 
 
 

 
PROCEDURA DE SELECȚE A PARTENERILOR  

în cadrul proiectelor implementate prin POCU 2014-2020 
(model orientativ)2 

I. SCOPUL PROCEDURII 

______________________3, denumit în continuare Solicitant, intenționează să depună 
cerere de finanțare pentru proiectul „__________________________”, în cadrul Apelului 
de proiecte „_______________________”, Axa Prioritară _________________, 
Obiectivul tematic __________, Prioritatea de investiții _______________, Obiectivele 
specifice: 

• ____________________ 

• ____________________ 

• ____________________ 
 
În vederea implementarii proiectului mai sus menționat, solicitantul trebuie să selecteze 
partener/parteneri, iar prezenta procedură descrie etapele procesului de selecție a  
partenerilor din sectorul privat, în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor 
aplicabile. 

II. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură este realizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și 
este aplicabilă în cadrul proiectului „__________________________”. 
 
Descrierea proiectului: 
(Solicitantul va completa cu date specifice: obiective, activități, rezultate etc.) 

III. CADRU LEGISLATIV 

• OUG nr. 40/2016,  cu modificările și completările ulterioare, 

• HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, 

• Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020”, 

• Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul 
„___________________________”, 

• Alte reglementări specifice4. 

 
2 Acest model reprezintă un cadru orientativ și poate fi personalizat în conformitate cu nevoile solicitantului. 
3 Denumire solicitant. 
4 Se vor completa alte reglementări aplicabile solicitantului, daca este cazul. 
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IV. DEFINIȚII 

(Solicitantul va completa cu date specifice) 

V. DESCRIEREA PROCEDURII 

V.1. Activitatea de selecție are la bază următoarele principii: 

• Transparenţa; 

• Nediscriminarea; 

• Tratamentul egal; 

• Eficiența utilizării fondurilor; 

• Legalitate; 

• Trasabilitate. 

V.2. Documente utilizate 

• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor; 

• Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor; 

• Raportul privind rezultatul procedurii de selecţie; 

• Adresa de acceptare a partenerilor; 

• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie. 
(Solicitantul își va completa lista de documente și își va crea propriile formulare) 

V.3. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE 

1. Elaborarea anunțului de selecție, care va conține cel puțin următoarele 

elemente: 

a) Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de 
depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.); 

b) Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare; 
c) Obiectivul general și scopul cererii de finanțare; 
d) Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului; 
e) Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener; 
f) Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv 

punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte); 
(În ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va 
avea în vedere respectarea cel puțin a cerințelor impuse de către AM/OI prin 
Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de proiecte în cauză.) 

g) Forma de prezentare a aplicației de către entitatea interesată să devină 
partener (documente, format etc.). 

2. Publicarea anunțului de selecție 

În vederea respectării principiului transparenței, solicitantul va publica pe site-ul propriu 
un anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entități 
privată/private. Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul 
limită de depunere a candidaturilor. Termenul de 10 zile incepe in prima zi lucratoare 
urmatoare zilei publicarii anuntului si se finalizeaza in cea de-a zecea zi lucratoare, fie la 
ora oficiala de inchidere a institutiei, in cazul in care documentele sunt solicitate pe 
suport hartie, fie la ora 24.00 daca documentele pot fi transmise prin mijloace 
electronice. 

3. Constituirea comisiei de evaluare 

(Se vor defini modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, 
termenele și orice alte aspecte administrative, acestea fiind în sarcina exclusivă a 
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entității finanțate din fonduri publice aplicantă, conform legislației incidente și a 
reglementărilor interne. 
Totuși, entitatea finanțată din fonduri publice aplicantă va avea în vedere respectarea 
legalității și asigurarea trasabilității tuturor documentelor emise în cadrul 
procedurii de selecție, precum și regimul incompatibilităților și conflictului de 
interese.) 

4. Evaluarea aplicațiilor 

Evaluarea se va finaliza cu un Raport privind rezultatul procedurii de selecție, datat 
și semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele 
acesteia, asumat de către reprezentantul legal al entității finanțate din fonduri publice 
aplicante, care va conține cel puțin următoarele: 

a) Referințe: 

• procedura aplicată; 

• numărul/ data anunțului și data publicării acestuia; 
b) Conținutul raportului: 

• Informații generale 

• Legislația aplicabilă 

• Calendarul procedurii de selecție 

• Modul de desfășurare a procedurii de selecție 

• Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 

• Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură; 

• Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform 
modalității 

• interne stabilite pentru selecție; 
c) Concluzii și semnături 

5. Publicarea rezultatelor procedurii de selecție 

Solicitantul publică pe site-ul propriu anunțul cu privire la rezultatul procedurii de 
selecție, care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind 
ofertanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de 
fiecare dintre aceștia. 

VI. Responsabilități 

(Solicitantul va completa cu date specifice) 
 

 
 

Întocmit, 
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Formular 6 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
privind valoarea adăugată a parteneriatului 

(model orientativ)5 
 

Solicitant:  _______________________ 
(solicitanți publici și privați care intenționează să intre într-o relație de parteneriat) 

Proiect:  _______________________ 
Cod SMIS:  _________ 
 
Program Operațional: _______________________ 
Axă prioritară:  _______________________ 
Obiectivul tematic: _______________________ 
Prioritatea de investiții:_______________________ 
Obiectivele specifice: _______________________ 
Apel proiecte:  _______________________ 
 

I. Structura parteneriat: 

1. Lider:  _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

2. Partener 1: _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

3. Partener n6: _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

II. Activități 

Nr. 
crt. 

Activitate 

Contribuție lider/partener 
(se va descrie rolul entității, gradul de implicare în 

realizarea activităților și în atingerea rezultatelor, în 
corelare cu bugetul estimat) 

1 

Activitate 1 (se va introduce 
denumirea activității conform 
cererii de finanțare) 

Lider: 

Partener 1: 

Partener n: 

...   

n 

Actvitate n (se va introduce 
denumirea activității conform 
cererii de finanțare) 

Lider: 

Partener 1: 

Partener n: 

Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 

 
5 Acest model reprezintă un cadru orientativ și poate fi personalizat în conformitate cu nevoile solicitantului. 
6 Se vor adăuga toți partenerii, în ordinea din acordul de parteneriat. 
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Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1848/16.10.2019 
 

 (Anexa nr. 3  
la Orientările privind accesarea  finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020) 
 

Document Unic 
pentru verificarea 

 
Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) 

 
pentru Partener 

 
Subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ 
nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, 
CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea 
____________________________________________________________________ în 
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, partener 
în cadrul proiectului ID MySMIS _____________, cu titlul 
___________________________,  declar pe propria răspundere că ne asumăm 
condițiile de finanțare descrise în „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și în „Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice” și depunem următoarele documente: 
 
Nr. 
Crt. 

Tip document 
Atașat 

Partener n1 

1 Declaraţie de eligibilitate – Formular 2 Da Nu 

2 
Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări – 
Formular 3 

Da Nu 

3 

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 
propus spre finanţare din instrumente structurale – 
Formular 4 

Da Nu 

 
Partener n:    ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se va completa numărul de ordine al partenerului in cadrul parteneriatului. 
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Formular 2 

  
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 
............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 
partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul 
depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  
Programului ……….., declar pe propria răspundere că: 
 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data 
depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi 
disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării 
proiectului, <denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional …….. 

2. <denumire partener >,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrative teritoriale, respectiv în stare de faliment/lichidare 
conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale 
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are 
forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea 
în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei 
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei 
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 
demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete 
depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare 
Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare 
de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală 
sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de 
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interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si 
comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să 
respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: 
eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, 
ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor 
europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, 
eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au 
respectat legislaţia privind achiziţiile publice. 

 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire 
partener>. 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că 
informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. 
 
Partener n:    ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 3 

 
 
 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 
 

 
În calitate de  reprezentant legal/împuternicit al ____________________________ 
<denumire partener>, subsemnatul/subsemnata  ____________________, identificat(ă) 
cu ____________ seria _______ nr. _____________, eliberat(ă) de 
_______________________________ la data de ___________________________, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul 
Penal, declar pe propria răspundere că: 
 
 
 
1. Proiectul cu titlul______________________________________________ şi 

activităţile acestuia ce vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit 
nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare. 

 
2. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
Partener n:    ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 4 

 
 

DECLARAŢIE 
privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate  

în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020 
 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE  
 

Cod de identificare        
 
Denumire 
 
Domiciliul fiscal 
 

Judeţ  Localitate  Strada  

 

Ap.  Cod poștal  Sector  Telefon   

 

Fax  E-mail   

 
 

             

 

 
 B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII  
 

 
C. ................................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
 (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 
  mai sus, la ........................................................, în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al 
regimului de TVA aplicabil: 
  a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Titlul proiectului  

 

 Numele programului  
 

 Axa prioritară 
 

 Domeniul major de intervenție 
 

 Data depunerii operatiunii     
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D. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
     (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 
  mai sus, la ..........................................................., în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul 
de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi 
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013. 
 
 

Nr. 
crt. 

Achiziția 
Scopul achiziţiei/ activitatii prevăzute  

în cadrul operatiunii*1) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

                        ┌────────────────────┐ 

 Numele şi prenumele*): │                    │ 

                        └────────────────────┘ 

 

                        ┌────────────────────┐           ┌──────────────┐ 

 Funcţia:               │                    │ Semnătura │              │ 

                        └────────────────────┘           └──────────────┘ 

 

────────── 

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană 

abilitată să reprezinte solicitantul. 

  *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de 

finanţare. 

────────── 

 

 



ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
Forma sintetică la data 10-Mar-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte 
Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 09-Mar-2015 actul a fost aprobat de Legea 20/2015 )

Având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu 
legislaţia Uniunii Europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze 
îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea 
fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, 
modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat Acest aspect presupune un mai 
bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de 
afaceri, sunt folosite.
Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenţionează ca marea majoritate a 
facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderenţă, la nivel naţional, 
Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt 
respectate condiţiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.
Prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se doreşte implementarea unui mecanism de 
control, la nivel naţional, prin care să se stabilească atribuţiile şi obligaţiile furnizorilor, 
beneficiarilor şi ale Consiliului Concurenţei în implementarea măsurilor de natura ajutorului de 
stat şi de minimis pentru a se facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea 
acestora.
Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la 
nivel naţional care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de 
stat, cât şi în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de 
urgenţă care să reglementeze modul în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate 
mediului de afaceri, sunt folosite
Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi 
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri 
imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia 
ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a legislaţiei secundare adoptate în baza 
acestora.
Art. 2
(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe 
o piaţă;
b) administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul 
ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului;

(la data 09-Mar-2015 Art. 2, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 20/2015 )

c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu 
distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre;
d) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, 
sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea 
anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile 
comerciale dintre statele membre;

(la data 09-Mar-2015 Art. 2, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 20/2015 )

e) ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplineşte criteriile precizate în 
regulamentul prevăzut la lit. t);

(la data 29-Dec-2014 Art. 2, alin. (1), litera E. din capitolul I rectificat de Actul din Rectificare din 2014 )

f) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene 
în domeniul ajutorului de stat;
g) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare;

-
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h) alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor 
de stat/c/e minimis;
h1) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de 
forma acestuia: subvenţii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau 
amânări de la plata taxelor şi impozitelor, renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe 
urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, garanţii 
acordate în condiţii preferenţiale, participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice 
centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale 
colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, 
anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la 
serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care 
administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale, sub preţul pieţei, crearea 
unei pieţe sau întărirea poziţiei beneficiarului pe o piaţă etc.;

(la data 09-Mar-2015 Art. 2, alin. (1), litera H. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 20/2015 )

i) beneficiar- orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis;
j) clauza suspensivă - interdicţia de a aproba o măsură de ajutor de stat/c/e minimis înaintea 
verificării compatibilităţii cu regulile în domeniu;
j1) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 
beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care 
ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
j2) data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;

(la data 09-Mar-2015 Art. 2, alin. (1), litera J. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 20/2015 )

k) documentaţie - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de 
sprijin, precum şi orice alt act relevant pentru analiza compatibilităţii măsurii cu regulile Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de stat;
l) finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziţia transmisă de Comisia Europeană cu 
privire la prenotificarea transmisă;
m) furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, 
după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale 
unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de 
stat sau de minimis;
n) iniţiator - orice entitate publică care iniţiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin 
intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;
o) informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate 
cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoţit de documentaţia aferentă;
p) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv 
entităţile nonprofît, care desfăşoară o activitate economică;
q) notificare - formularul specific însoţit de documentaţia aferentă ce urmează să fie transmisă 
Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi analizării compatibilităţii 
proiectelor măsurilor de sprijin cu legislaţia europeană;
r) prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de 
sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de 
compatibilitatea măsurii de sprijin;
s) procedura de informare-procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fişe de 
prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de 
notificare a ajutoarelor de stat SANI (state aid notification interactive);
ş) procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul 
sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, a unei măsuri susceptibile să 
reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilităţii acesteia cu legislaţia în domeniul 
ajutorului de stat;
t) regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu 
aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi 
necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene.
ţ) surse şi resurse de stat - fonduri publice sau ale autorităţilor, instituţiilor ori întreprinderilor 
publice.

(la data 09-Mar-2015 Art. 2, alin. (1), litera T. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 20/2015 )

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează 
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cu definiţiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de 
aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.
Art. 3
(1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în 
temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de 
instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene
(2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi adoptat şi acordat numai după 
autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost 
autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.
(3) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu 
respectarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat.
(4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de 
oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor 
acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau 
de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin 
următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, 
beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul 
furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor 
de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu.
Art. 4
(1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în 
urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau 
acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă 
sunt îndeplinite condiţiile stabilite în respectiva schemă de ajutor.
(2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei 
notificări individuale sau a unei scheme, fie cele iniţiate în baza prevederilor regulamentului de 
exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul de 
aprobare a acordării ajutorului.
Art. 5
1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu 
elaborate de Comisia Europeană şi cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern.
(2) Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform 
procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, şi este aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(la data 09-Mar-2015 Art. 5, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 20/2015 )

CAPITOLUL II: Rolul Consiliului Concurenţei
Art. 6
(1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile 
dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor de stat şi 
beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în procedurile din domeniul ajutorului de stat.
(2) Consiliul Concurenţei acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat 
autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin 
care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/ de minimis.
(3) Consiliul Concurenţei, la cererea furnizorului/iniţiatorului, poate iniţia consultări cu Comisia 
Europeană şi prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte 
ajutor de stat,
(4) Consiliul Concurenţei asigură informarea autortăţilor, altor furnizori/administratori de ajutor 
de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul 
ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin 
publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale 
informative, precum şi prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferinţe şi altele 
asemenea.
(5) Consiliul Concurenţei prezintă semestrial Guvernului O informare asupra activităţii sale în 
domeniul ajutorului de stat.
(6) Consiliul Concurenţei colaborează cu instituţiile publice, alţi furnizori/administratori şi 
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beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii 
Europene în domeniul ajutorului de stat.
(7) Consiliul Concurenţei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în faţa 
instanţelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de 
stat.
CAPITOLUL III: Procedura în faţa Consiliului Concurenţei
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii prealabile
Art. 7
(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis 
trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor 
măsuri în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
*) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări de 
Legea nr. 20/2015, intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii (n.n. - 7 
iunie 2015).

(la data 09-Mar-2015 Art. 7, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din 
Legea 20/2015 )

(2) Măsurile finanţate din fonduri europene, precum şi cele iniţiate de autorităţile publice locale 
nu necesită obţinerea memorandumului prevăzut la alin. (1).
(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi iniţiat de Secretariatul General al Guvernului, de 
regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul 
pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
(4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis 
iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico -
bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării 
Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură 
de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. 
(4).
(5) Orice documentaţie, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul 
Concurenţei numai dacă este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz.
(6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 
minimis, întocmită de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului 
Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.
(7) Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat 
după adoptare.

(la data 09-Mar-2015 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 20/2015 )

SECŢIUNEA 2: Consultări prealabile
Art. 8
(1) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat 
sau care administrează resurse ale statului pot iniţia consultări prealabile cu Consiliul 
Concurenţei pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenţionează a fi instituite prin 
respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum şi condiţiile în care 
respectiva măsură poate fi implementată.

(la data 09-Mar-2015 Art. 8, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 

20/2015 )

(2) Iniţiatorii proiectelor de acte menţionate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenţei în timp 
util documentaţia cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte 
ajutor de stat sau de minimis.
(3) Consiliul Concurenţei se pronunţă cu privire la documentaţia primită şi, dacă este cazul, 
invită furnizorii/iniţiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind 
măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins 
între 10 şi 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentaţia este completă

(la data 09-Mar-2015 Art. 8, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 

20/2015 )

(4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenţei, autorităţile române pot iniţia 
consultări prealabile şi cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform 
prevederilor art. 6 alin. (3).
SECŢIUNEA 3: Procedura de avizare
Art. 9
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(1) Consiliul Concurenţei colaborează cu iniţiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea şi 
îmbunătăţirea notificărilor, a informărilor şi a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis în 
scopul respectării regulilor Uniunii Europene
(2) Tn situaţia în care notificările, informările sau documentaţia referitoare la măsurile de 
minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de 
transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise 
Consiliului Concurenţei în vederea emiterii unui nou aviz.
Art. 10
(1) În scopul avizării, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii suplimentare 
iniţiatorului/furnizorului, după caz.
(2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, 
acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie şi indică în aviz acest lucru.
Art. 11
(1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) într-un termen cuprins între 10 
şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul sau 
furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a 
informării.

(la data 09-Mar-2015 Art. 11, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 

20/2015 )

(2) În cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condiţiile art. 8 şi a fost finalizată 
procedura de prenotificare în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei emite avizul în 
termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care 
iniţiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea 
notificării sau a informării.
Art. 12
(1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul 
Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei 
Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta.
(2) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a 
documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/iniţiatorul, după caz, poate 
implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în 
vigoare.
Art. 13
(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în 
care prin avizul Consiliului Concurenţei au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, 
după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată 
conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană.
(2) În situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra 
informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul/fum zorul, 
după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de 
minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.
Art. 14
(1) În situaţia în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările 
propuse de către Consiliul Concurenţei, în baza normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei 
naţionale, transmite Consiliului Concurenţei o motivare privind neacceptarea modificărilor 
propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului.
(2) Consiliul Concurenţei va analiza documentele transmise de iniţiator/furnizor, după caz, şi va 
emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut 
la alin. (1).
Art. 15
Modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente care 
implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, 
beneficiari, condiţii de eligibilitate şi de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-
14.

(la data 09-Mar-2015 Art. 15 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 20/2015 )

Art. 151

(1) Cu prilejul analizării legalităţii actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin 
de către autorităţile locale, prefectul are obligaţia de a verifica existenţa avizului emis de 
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Consiliul Concurenţei.
(2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenţei avizului Consiliului 
Concurenţei, prefectul va verifica şi îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat.
(3) În situaţia adoptării de către autorităţile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenţei, a 
unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita 
punctul de vedere al Consiliului Concurenţei cu privire la incidenţa normelor naţionale şi ale 
Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(la data 09-Mar-2015 Art. 15 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 20/2015 )

SECŢIUNEA 4: Procedura de notificare şi informare
Art. 16
(1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenţei de către 
iniţiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană,
(2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în 
legislaţia europeană în domeniu.
(3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin Intermediul Consiliului Concurenţei şi al 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în 
legislaţia europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea 
actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat.
(4) Dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea 
avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se 
consideră că a renunţat la aceasta.
(5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), iniţiatorul sau, după caz, 
furnizorul doreşte transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua 
procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.
SECŢIUNEA 5: Procedura In cazul ajutoarelor da minimis
Art. 17
Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare cte minimis 
se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi 
se publică pe pagina de internet a furnizorului şi a Consiliului Concurenţei.

(la data 09-Mar-2015 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 5 abrogat de Art. I, punctul 11. din Legea 20/2015 )

Art. 19
Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, 
la data acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica 
respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene.
SECŢIUNEA 6: Procedura în cazul compensărilor pentru prestarea unui serviciu 
de interes economic general/obligaţie de serviciu public
Art. 20
(1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare 
individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes 
economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea 
Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei In vederea avizării. în acest caz se aplică 
în mod corespunzător prevederile art. 9-15
(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare 
individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes 
economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea 
Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. în acest caz se aplică 
în mod corespunzător prevederile art. 9-16.
CAPITOLUL IV: Procedura naţională de reprezentare în faţa Comisiei Europene
Art. 21
(1) Consiliul Concurenţei reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile Uniunii 
Europene privind ajutorul de stat
(2) Consiliul Concurenţei este autoritatea naţională abilitată să transmită Comisiei Europene 
notificările, informările, respectiv rapoartele, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă şi normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, precum şi orice alte 
documente privind aspecte de ajutor de stat ale autorităţilor şi furnizorilor din România.
(3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile publice centrale şi locale reprezintă România 
în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi 
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organisme ale Uniunii Europene cu atribuţii în această materie.
Art. 22
(1) Furnizorii, beneficiarii şi iniţiatorii ajutorului de stat şi orice alte întreprinderi au obligaţia să 
transmită Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare 
pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene.
(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 10 zile 
lucrătoare, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la 
ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările Uniunii Europene în 
termene mai scurte.
(3) Autorităţile publice centrale şi locale, furnizorii şi iniţiatorii se consultă cu Consiliul 
Concurenţei la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în 
scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(la data 09-Mar-2015 Art. 22, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 20/2015 )

(4) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul/ administratorul implicat, după caz, vor susţine, 
dacă este necesar, cazurile în faţa Comisiei Europene.
Art. 23
(1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de maximum 5 zile de la primire, iniţiatorii sau 
alţi furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, art. 

7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primite prin intermediul 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o 
copie a deciziei în cauză.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Comisia Europeană adoptă o 
recomandare de măsuri adecvate.
(3) Consiliul Concurenţei publică pe pagina de internet a instituţiei, care devine punct naţional 
de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în 
domeniul ajutorului de stat.
Art. 24
Consiliul Concurenţei, la cererea transmisă în timp util de iniţiator/furnizor, retrage notificarea 
înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi 
comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenţei, prin intermediul Reprezentanţei 
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
CAPITOLUL V: Monitorizarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis
Art. 25
(1) Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare 
măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceştia pot să realizeze, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligaţi să verifice 
respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în 
care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2) Furnizorii de ajutor sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul 
solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat 
sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de 
minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene.
(3) Beneficiarii de ajutor de stat sau de minimis au obligaţia să transmită 
furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire 
la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin 
care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter 
de titlu executoriu.
(5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte 
normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului 
Concurenţei spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
Art. 26
(1) Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza 
raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.

-

10/03/2015file:///C:/Users/lstroe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198854/00167253.HTML



(2) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când, din 
informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat 
sau de minimis.
(3) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, 
Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii 
de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului 
Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.

(la data 09-Mar-2015 Art. 26, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 20/2015 )

(4) Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport 
prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru 
a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, 
într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei 
spre analiză şi opinie.

(la data 09-Mar-2015 Art. 26, alin. (4) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 20/2015 )

(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei în termen de 30 de zile lucrătoare 
de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (4) cu privire la stadiul implementării 
măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei. în cazul neimplementării măsurilor, în acelaşi termen 
prevăzut mai sus, furnizorul va motiva corespunzător acest lucru.
(6) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile prevăzute la alin. (4) şi nu îşi respectă 
obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen 
de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi 
cu privire la motivaţia transmisa de furnizor
(7) În aplicarea alin. (6), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a 
ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora 
de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării 
ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel 
realizate se fac venit la bugetul de stat.
(9) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei.
(10) Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la alin. (7) pot fi atacate la Curtea de Apel 
Bucureşti, conform art. 19 alin. (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(la data 29-Dec-2014 Art. 26, alin. (10) din capitolul V rectificat de Actul din Rectificare din 2014 )

(11) Prevederile alin. (2) - (6) se aplică şi în cazul în care Consiliul Concurenţei identifică măsuri 
care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis şi care au fost instituite fără respectarea 
procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 27
(1) Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat şi al 
ajutoarelor de minimis, pe baza raportărilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Consiliul Concurenţei elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor de 
stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de 
minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor şi informaţiilor transmise de 
furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei 
către furnizori şi beneficiari.
(3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării 
rapoartelor şi studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, conform 
procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenţei.
Art. 28
Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi 
corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei.
Art. 29
(1) Consiliul Concurenţei organizează şi păstrează registrul ajutoarelor de stat şi de minimis 
acordate în România.
(2) Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător 
de corectitudinea şi completitudinea datelor introduse.
(3) Modalitatea de completare şi utilizare a Registrului va fi stabilită prin regulament al 
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Consiliului Concurenţei.
Art. 30
(1) În vederea transpunerii Directivei 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind 
transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi 
transparenţa relaţiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, Consiliul Concurenţei 
supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi 
transparenţa relaţiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau 
exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza 
raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice.
(2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au ioc 
între acestea şi întreprinderile publice prevăzute la alin. (1} şi să transmită, la cererea 
Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii.
(3) Întreprinderile publice, întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic 
general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc 
sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, 
sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare, 
să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste 
relaţii şi să comunice anual Consiliului Concurenţei îndeplinirea condiţiilor de încadrare în 
categoriile de întreprindere publică stabilite.
Art. 31
Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei pentru primirea de raportări, informaţii şi date în 
procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, 
informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană 
sau impuse de reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.
Art. 32
(1) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit 
dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Consiliul Concurenţei împreună cu 
furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de 
Comisia Europeană să asiste la acest control.
(2) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorii de ajutor de stat îşi desemnează reprezentanţi 
autorizaţi să asiste Comisia Europeană în controlul la faţa locului.
(3) Consiliul Concurenţei, autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaborează 
cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la faţa locului, cu 
respectarea procedurilor legale în vigoare.
Art. 321

Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat 
abuziv, nesuspendate conform legislaţiei comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu 
pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal.

(la data 09-Mar-2015 Art. 32 din capitolul V completat de Art. I, punctul 14. din Legea 20/2015 )

CAPITOLUL VI: Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea 
provizorie a ajutorului de stat Ilegal şl a ajutorului de stat utilizat abuziv 
dispusă de Comisia Europeană
Art. 33
(1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul 
ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei 
în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu 
reglementările Uniunii Europene.
(2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată 
de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de 
calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.
(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
659/1999.
(4) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la alin. (1).
Art. 34
(1) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei 
Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat 
abuziv, primită prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea 
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Europeană.
(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene.
(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea 
deciziei Comisiei Europene.
Art. 35
Furnizorul de ajutor de stat înştiinţează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
momentul primirii deciziei prevăzute la art. 34 alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat cu privire 
la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal ori utilizat abuziv care 
rezultă din decizia Comisiei Europene.
Art. 36
(1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia 
Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau 
recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 659/1999
(2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile de la primire, o 
copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. 
Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei 
Comisiei Europene.
Art. 37
În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu 
dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, furnizorul de ajutor de stat 
suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul 
Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea 
ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea 
compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.
Art. 38
Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenţei 
date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al 
suspendării ajutoarelor de stat.

(la data 09-Mar-2015 Art. 38 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 20/2015 )

CAPITOLUL VI1: Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune iniţierea 
procedurii de investigaţie

(la data 09-Mar-2015 capitolul VI^1 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 20/2015 )

Art. 381

În cazul în care Comisia Europeană dispune declanşarea unei investigaţii privind existenţa unui 
ajutor de stat ilegal, se aplică termenele şi procedura prevăzute la art. 34 şi 35.
Art. 382

În cazul în care este declanşată procedura de investigaţie de către Comisia Europeană privind 
acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicită instituirea măsurilor asigurătorii, în 
condiţiile Codului de procedură fiscală, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de 
stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia 
Europeană, astfel cum este acesta estimat de furnizor.
Art. 383

(1) În cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea unei proceduri de investigaţie pentru 
măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre 
judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind 
declanşarea procedurii de investigaţie către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu 
poate începe sau, după caz, se suspendă de drept.
(2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
primire, decizia Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie şi suspendarea 
de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de 
stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, şi, după caz, către executorul 
judecătoresc, precum şi tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit 
sechestre.
(3) În vederea punerii în executare a titlului executoriu, în termen de o zi lucrătoare de la data 
comunicării prevăzută la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicită Trezoreriei Statului, la 
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care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectaţiune specială, purtător de 
dobânzi, pe numele creditorilor şi, după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc. Dobânda 
aplicabilă la disponibilităţile în contul cu afectaţiune specială este dobânda la vedere practicată 
de Trezoreria Statului, iar sursa de plată a acestei dobânzi este bugetul Trezoreriei Statului. 
Solicitarea de deschidere a contului conţine numele creditorilor şi, după caz, al executorului 
judecătoresc la dispoziţia cărora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscală 
8609468.
(4) În termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor şi, 
după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc, furnizorul ajutorului de stat consemnează, în 
contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesară stingerii obligaţiei care face obiectul titlului 
executoriu, precum şi, după caz, a cheltuielilor de executare silită efectuate până la data 
suspendării de drept, mai puţin obligaţiile stinse până la data suspendării de drept. La calculul 
sumelor consemnate, furnizorul ţine cont de modalitatea de calcul al dobânzii avută în vedere la 
stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecătoresc. După 
consemnarea sumelor în contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informează, de îndată, 
creditorii şi executorul judecătoresc.
(5) La data consemnării sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au înfiinţat 
popriri şi cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, până 
la data suspendării prevăzute la alin. (1), se desfiinţează de drept. Celelalte acte de executare 
rămân supuse termenelor şi condiţiilor de contestare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Dovada consemnării sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus în executare titlul 
executoriu prevăzut la alin. (1), se comunică de către furnizor tuturor persoanelor la care s-au 
înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre, cărora li se notifică şi desfiinţarea de drept a 
acestor măsuri.
Art. 384

(1) Creditorii nemulţumiţi de cuantumul sumelor consemnate, precum şi executorul 
judecătoresc nemulţumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita 
furnizorului majorarea sumei.
(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat 
are obligaţia de a soluţiona cererea.
(3) Împotriva modului de soluţionare sau a refuzului de a soluţiona cererea în termenul 
prevăzut la alin. (2), persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Art. 385

Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a modifica suma consemnată conform art. 383 alin. 
(4) în funcţie de hotărârile instanţelor judecătoreşti în eventualele acţiuni judiciare, prin 
majorarea sau diminuarea sumei consemnate, după caz, în termen de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a acestora.
Art. 386

(1) Nevirarea sumelor în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) sau, după caz, nemodificarea 
cuantumului acestora în termenul prevăzut la art. 385 atrage încetarea suspendării executării 
silite.
(2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de 
stat, însoţită de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de 
investigaţie, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform art. 383 alin. (4) şi 
art. 385 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea 
respectivului ajutor de stat cu piaţa internă către furnizor.
Art. 387

(1) La finalizarea investigaţiei, furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea 
respectivului ajutor de stat cu piaţa internă creditorilor şi, după caz, executorului judecătoresc.
(2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de 
stat cu piaţa internă, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform 
art. 383 alin. (4) şi art. 385 sau, după caz, suspendarea executării silite.
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(3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unităţii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis 
contul prevăzut la art. 383 alin. (3), decizia Comisiei Europene şi lista cuprinzând sumele 
individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, 
precum şi datele de identificare şi specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune 
operaţiuni din cont.
(4) Sumele consemnate în plus faţă de sumele care se cuvin creditorilor/executorului 
judecătoresc se virează de Trezoreria Statului într-un cont de venituri bugetare distinct, la 
solicitarea furnizorului ajutorului de stat.
(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care 
se constată incompatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă, furnizorul de ajutor de stat 
comunică această decizie, titlu executoriu în conformitate cu art. 321, Trezoreriei Statului şi 
solicită executarea prin virarea sumelor consemnate într-un cont de venituri bugetare distinct.
(6) De la data comunicării prevăzute la alin. (5), suspendarea executării silite încetează, 
executarea putând continua pentru eventualele sume rămase de executat, ca diferenţă dintre 
titlul executoriu prevăzut la art. 383 alin. (1) şi titlul executoriu prevăzut la art. 321.
Art. 388

(1) Sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383 alin. (4) şi art. 385 se 
achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată stabilită prin hotărârea 
judecătorească sau arbitrală.
(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia, în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) şi art. 
385, să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare şi introducere de 
subdiviziuni bugetare în buget, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din 
subordine a sumelor necesare consemnării la Trezoreria Statului.
(3) Virările de credite prevăzute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar de 
la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, 
inclusiv de la cheltuieli de investiţii.
(4) În cazul imposibilităţii asigurării sumelor conform alin. (1)-(3), prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383

alin. (4) şi art. 385 se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, ordonatorilor principali de credite şi 
din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.
Art. 389

(1) Continuarea executării silite după suspendarea de drept prevăzută la art. 383 alin. (1) şi 
până la încetarea acesteia prevăzută la art. 387 alin. (6) constituie abatere disciplinară şi poate 
fi sancţionată, în funcţie de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, dacă faptele nu 
întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, iar actele de executare efectuate în acest 
interval sunt nule de drept.
(2) Constatarea şi sancţionarea abaterii disciplinare se realizează în condiţiile Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(la data 09-Mar-2015 capitolul VI completat de Art. I, punctul 16. din Legea 20/2015 )

CAPITOLUL VII: Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea 
provizorie a ajutorului ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de 
furnizori
Art. 39
(1) Furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de 
acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar.
(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori.
Art. 40
Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la pronunţarea instanţelor naţionale asupra măsurilor de recuperare a ajutoarelor 
de stat/de minimis.
Art. 41
Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea 
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ajutoarelor de stat sau de minimis.

CAPITOLUL VII1: Rolul instanţelor naţionale în domeniul ajutorului de stat

Art. 411

(1) Instanţele naţionale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din TFUE, 
adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naţionale aplicabile. Hotărârea 
instanţei poate impune, inter alia: suspendarea plăţii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului 
ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenţii afectaţi.
(2) Instanţele naţionale au obligaţia de a verifica dacă măsura contestată a fost declarată sau 
nu ajutor de stat de către Comisia Europeană sau de furnizor. În cazul în care măsura a fost 
declarată de Comisia Europeană ca ajutor de stat, instanţa naţională nu poate modifica 
caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin.
(3) Consiliul Concurenţei şi/sau Comisia Europeană pot interveni în cauză în calitate de amicus 
curiae.
(4) Dacă furnizorul acordă ajutorul, prin încălcarea obligaţiei de notificare sau a clauzei 
suspensive, instanţele naţionale pot adopta măsurile necesare pentru protejarea părţilor 
interesate, inclusiv prin măsuri provizorii, dacă este cazul.
(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la 
îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanţei naţionale prin care s-a dispus 
recuperarea.
(6) Întreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula acţiune în contradictoriu 
cu furnizorul împotriva acestei măsuri, la Curtea de Apel Bucureşti.
Art. 412

În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul 
ajutorului se află în procedură de insolvenţă, instanţa naţională ce derulează respectiva 
procedură de insolvenţă va accepta să înscrie creanţa privitoare la restituirea ajutorului în cauză 
în tabelul creanţelor şi va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar 
dacă acest lucru presupune încetarea activităţii întreprinderii.

(la data 09-Mar-2015 capitolul VII completat de Art. I, punctul 17. din Legea 20/2015 )

CAPITOLUL VIII: Obligaţiile furnizorului/administratorului şi beneficiarului de 
ajutor de stat/de minimis
Art. 42
(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are 
obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, 
precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la 
momentul la care acest eveniment a avut loc.
(2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are 
obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de 
minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă 
trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor 
impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a 
beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării 
ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
Art. 43
(1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei 
evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la 
data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină 
informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de 
acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, 
momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda decalcul al 
ajutoarelor acordate.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţe, la orice 
solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de 
Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.
CAPITOLUL IX: Transparenţă
Art. 44
(1) Pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat este pagină de 
internet unică la nivel naţional în domeniul ajutorului de stat în sensul normelor Uniunii 
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Europene referitoare la asigurarea transparenţei măsurilor de natura ajutorului de stat.
(2) Consiliul Concurenţei va publica pe pagina de internet dedicată ajutorului de stat toate 
informaţiile legate de măsurile de ajutor de stat şi de minimis implementate în România, 
conform prevederilor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
(3) Furnizorii/Administratorii, după caz, au obligaţia publicării pe propriile pagini de internet a 
măsurilor de ajutor de stat şi de minimis.
CAPITOLUL X: Contravenţii şi sancţiuni
Art. 45
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei 
următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:
a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi 
documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi 
publice;
b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. 
(3) şi art. 32;
c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite 
prevăzute la art. 43 alin (1).
(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei 
următoarele fapte ale furnizorilor/administratorilor, după caz:
a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi 
documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei;
b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 25 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 
42 alin. (1);
c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat acordate 
prevăzute de art. 42 alin. (2).
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori, după caz.
(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei.
(5) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în cazul în care există o opoziţie la desfăşurarea 
controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) şi la art. 32 alin. (3), organele de poliţie sunt obligate să 
însoţească şi să asigure sprijinul necesar echipelor de control în exercitarea puterilor de control.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL XI: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46
Deciziile Consiliului Concurenţei şi ale celorlalţi furnizori de ajutor de stat prin care se dispune 
stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat ori, după caz, a ajutoarelor de minimis vizează 
inclusiv măsurile aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă.
Art. 47
În scopul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi 
instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui 
Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 48
Obligaţiile furnizorului sau, după caz, ale iniţiatorului pot fi delegate, în condiţiile legii, 
administratorului măsurii de ajutor de stat sau de minimis.
Art. 49
(1) Deciziile Consiliului Concurenţei emise înainte de 1 ianuarie 2007 şi ale căror efecte nu s-au 
epuizat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă 
efectele.
(2) Cu excepţia prevederilor art. 29 şi a prevederilor referitoare la raportare şi monitorizare, 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de 
minimis pentru agricultură şi piscicultura, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre 
Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor.

(la data 09-Mar-2015 Art. 49, alin. (2) din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 20/2015 )
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(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în situaţiile în care consideră necesar, analizează 
împreună cu Consiliul Concurenţei încadrarea anumitor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, 
altele decât cele prevăzute la alin. (2), în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 50
Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 
din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:
1. La articolul 19, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în 
comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în 
funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri 
asupra chestiunilor de natură economico - administrativă la solicitarea preşedintelui,
(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai plenului. Preşedintele Consiliului Concurenţei 
stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl desemnează pa unul dintre 
membri pentru a conduce lucrările acesteia.
………………………………………………………………………………………………
(5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) 
lit. a), b) şi c) unei comisii formate din 3 membri ai plenului Consiliului Concurenţei."
2. La articolul 19 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 
cuprins:
"f) incidenţa prevederilor art. 58 alin. (31)."
3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un secretar general şi un secretar 
general adjunct, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea 
Consiliului Concurenţei, pe baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de intrare în categoria 
înalţilor funcţionari publici, organizat în condiţiile legii. Secretarul general şi secretarul general 
adjunct sunt înalţi funcţionari publici cărora li se aplică statutul înalţilor funcţionari publici, 
conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte 
reglementări specifice. Atribuţiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, 
funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul Concurenţei."
4. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) în vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea investigaţiilor, 
Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei 
efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului 
economic vizat."
5. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şl va avea următorul cuprins:
"(4) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru 
consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului 
Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin 
aceeaşi cerere de chemare în judecată."
6. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins:
"(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea 
motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate 
ridicat."
Art. 51
(1) Dispoziţiile art. 1-49 ale prezentei ordonanţe de urgenţă întră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
(2) La data intrării în vigoare a art. 1-49 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, se abrogă.
(3) Oride câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin 
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Legea nr. 137/2007, trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta 
ordonanţă de urgenţă.
(4) Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr. 
240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 9 decembrie 2014

Forma sintetică la data 10-Mar-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte 
Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.
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INTRODUCERE 

 
Schimbările Climatice reprezintă un proces cu caracter global cu care se confruntă omenirea în acest secol 

din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător.  

 

Prima acţiune de combatere a fenomenului a avut loc în anul 1992 la Rio de Janeiro prin semnarea 

Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, ratificată în ţara noastră prin Legea nr. 

24/1994, prin care cele 194 de ţări semnatare au convenit să acţioneze pe termen lung în vederea stabilizării 

concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice influenţa periculoasă a 

omului asupra sistemului climatic. 

 

După cinci ani, la Kyoto în Japonia, ţările dezvoltate au concretizat acţiunea de combatere a schimbărilor 

climatice prin asumarea unor angajamente de limitare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 

perioada 2008-2012 şi au identificat mijloacele de colaborare internaţională în vederea atingerii acestor 

obiective.  

 

Rapoartele ştiinţifice ulterioare au arătat că pentru atingerea scopului final al Convenţiei-cadru a Naţiunilor 

Unite privind Schimbările Climatice sunt necesare acţiuni mult mai energice din partea tuturor ţărilor, 

inclusiv din partea ţărilor în curs de dezvoltare, astfel ca la nivel global să se înregistreze o scădere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 50% la nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul de emisii 

din anul 1990. Această ţintă de reducere stabilită la nivel global se poate realiza doar dacă ţările dezvoltate 

vor reduce împreună emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul anului 2050 cu valori procentuale cuprinse 

între 60-80% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990. 

 

Dorind să-şi menţină rolul de lider internaţional în combaterea schimbărilor climatice, Uniunea Europeană a 

adoptat în mod unilateral în anul 2007 angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul 

anului 2020 cu un procent de 20% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990 şi a promovat în acest sens 

în anul 2009, pachetul legislativ ”Schimbări Climatice – Energie”, prin care se stabilesc instrumente şi 

măsuri concrete vizând atingerea acestui obiectiv. 

 

Datorită inerţiei sistemului climatic, în pofida tuturor eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră, temperatura medie globală va continua să crească generând un impact negativ asupra sistemelor 

antropice şi naturale. 

 

Pentru a limita vulnerabilitatea acestor sisteme la efectele negative ale schimbărilor climatice sunt necesare 

politici şi măsuri care să minimalizeze efectele negative şi să maximalizeze beneficiile procesului de 

încălzire globală asupra diferitelor sisteme. 

 

Potrivit ultimului raport întocmit de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice - IPCC, 

efectele preconizate ale schimbărilor climatice în acest secol vor avea un impact major pentru economiile şi 

societăţile Statelor Membre. Ca urmare, în anul 2007 Comisia Europeană a iniţiat stabilirea, la nivelul UE, 

unei politici de promovare a unor măsuri de limitare a efectelor negative ale schimbărilor climatice în 

diferite sectoare de activitate. 

 

În anul 2009, în urma unui proces amplu de consultare cu Statele Membre şi cu factorii implicaţi, Comisia 

Europeană a publicat ”Cartea Albă - Adaptarea la schimbările climatice: Către un cadru de acţiune la nivel 

european”, prin care se trasează modul de abordare a promovării politicilor şi măsurilor de adaptare 

naţionale, astfel încât la nivel european să se asigure un impact negativ minim asupra sistemelor economice 

şi sociale şi un grad de protecţie şi conservare adecvat al resurselor naturale. 

 
Strategia naţională privind schimbările climatice 2013-2020, abordează în două părţi distincte: procesul de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor naţionale asumate, şi  adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice, ţinând cont de politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice şi de 

documentele relevante elaborate la nivel european şi menţionate anterior, precum şi de experienţa şi cunoştinţele 

dobândite în cadrul unor acţiuni de colaborare cu parteneri din străinătate şi instituţii internaţionale de prestigiu. 
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  

 

Implementarea strategiei propuse se află în responsabilitatea Guvernului, sub coordonarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC.  

 

Revizuirea strategiei şi actualizarea obiectivelor acesteia se recomandă a fi făcute în prima jumătate a 

anului 2015 şi pe parcursul anului 2020, potrivit graficului următor.  

 

Implementare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elaborarea 

Planului de 

Acţiune 

        

Evaluare 

grad de 

îndeplinire 

obiective 

           

Revizuire 

strategie 

         

 

La elaborarea Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice este necesară includerea 

aspectelor de implementare sinergică a celor trei Convenţii Rio, cu reflectare în cadrul legislativ şi 

instituţional. 
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PARTEA I. REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ŞI CREŞTEREA  

CAPACITĂŢII NATURALE DE ABSORBŢIE A CO2 DIN ATMOSFERĂ   

 

 

Capitolul I 

Introducere 
 
 

Sunt convins că schimbările climatice şi ceea ce facem noi în legătură cu acest subiect ne vor defini, 

vor defini era noastră şi, în cele din urmă, vor defini moştenirea pe care o lăsăm generaţiilor 

următoare. Astăzi, momentul îndoielilor a trecut. 

Ban Ki-moon, Secretar General, Naţiunile Unite 

 

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC stabileşte cadrul general 

de acţiune privind combaterea schimbărilor climatice, definite în sensul acestei Convenţii prin 

stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină influenţa 

periculoasă a activităţilor umane asupra sistemului climatic. Statele constituite Părţi ale UNFCCC, au 

obligaţia printre altele:  

a)Să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice, şi să transmită la Secretariatul acestei 

Convenţii inventarele naţionale ale emisiilor de gaze cu efect de seră;   

b) Să elaboreze documente programatice la nivel naţional pentru reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi creşterea capacităţii naturale de absorbţie a CO2 din atmosferă, precum şi măsuri 

vizând facilitarea adaptării corespunzătoare la efectele schimbărilor climatice;  

c) Să integreze problematica schimbărilor climatice în politicile şi acţiunile de dezvoltare 

economică şi socială şi de protecţie a mediului.  

 

Dacă Protocolul de la Kyoto a avut ca obiectiv o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră - GES - 

din partea ţărilor dezvoltate şi cu economii în tranziţie de aproximativ 5% în perioada 2008-2012 

comparativ cu anul 1990, studiile realizate au indicat că pentru prevenirea unor efecte ireversibile 

provocate de schimbările climatice emisiile globale trebuie să fie reduse cu aproximativ 50% până în 

2050 faţă de nivelurile înregistrate în 1990. 

 

În decembrie 2012, la cea de-a XVIII-a Conferinţă a Părţilor - COP 18 la Convenţia-cadru a Naţiunilor 

Unite asupra Schimbărilor Climatice s-a adoptat amendamentul la Protocolul de la Kyoto care defineşte 

normele de reglementare pentru cea de-a doua perioadă de angajament, respectiv 2013-2020, şi care vor 

fi aplicate de la 1 ianuarie 2013.  

UE şi statele sale membre şi-au asumat un angajament conform cu obiectivul intern de reducere a 

emisiilor cu 20% faţă de nivelurile din 1990 până în 2020, care va fi îndeplinit în comun de către UE şi 

statele sale membre şi Islanda.   

 

În ceea ce priveşte implementarea angajamentelor asumate pentru cea de-a doua perioadă de 

angajament sub Protocolul de la Kyoto la nivelul Uniunii Europene, încă din decembrie 2008 s-a 

adoptat Pachetul Energie - Schimbări climatice
1
, prin care s-au stabilit eforturile de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră între Statele Membre. 

 

Pachetul cuprinde următoarele acte legislative: 

 

a) Directiva nr. 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare 

a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare 

                                                      
1
 Pachetul repartizează între statele membre, prin criterii şi ţinte, obiectivele UE asumate la Consiliul European de primăvară 

2007, respectiv de reducere, până în 2020, cu 20% a emisiilor de CO2 la nivelul UE şi creşterea, în acelaşi interval de timp, 

cu până la 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic, precum şi creşterea eficienţei energetice cu 

20%. 
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a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră- în scopul obţinerii unei reduceri de emisii de GES la 

nivelul anului 2020 care să reprezinte 21% din emisiile aceloraşi sectoare în anul 2005, la nivelul UE;  

b) Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul 

statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, sectoarelor non-ETS le 

revine un procent de reducere de 10% faţă de anul 2005, la nivelul întregului spaţiu UE. Sectoarele 

care cad sub incidenţa deciziei sunt: transporturi, agricultură, deşeuri, servicii, locuinţe - în principal 

încălzire, instalaţii mici care nu fac obiectul schemei de comercializare. România este prevăzută cu un 

procent de +19% faţă de anul 2005 pentru sectoarele non ETS; 

c) Directiva nr. 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, 

precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a 

Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului - stabileşte cadrul 

legal pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon în două tipuri de formaţiuni: zăcăminte 

depletate de hidrocarburi, respectiv acvifere saline; 

d) Directiva nr. 2009/28/CE a Parlementului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a 

Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE - stabileşte un cadru comun pentru promovarea energiei din 

surse regenerabile. Se prevăd obiective naţionale obligatorii privind ponderea globală a energiei din 

surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie şi ponderea energiei din surse 

regenerabile utilizată în transporturi. România trebuie să ajungă în 2020 la o pondere de energie din 

surse regenerabile în consumul final brut de energie de 24%. 

 

 

Capitolul II 

Necesitatea de a lua măsuri 
 

 

În procesul de combatere a schimbărilor climatice, considerate în prezent, în forumurile internaţionale 

de specialitate, ca reprezentând o ameninţare cu potenţial ireversibil pentru societate şi planeta noastră, 

adoptarea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea obiectivelor şi 

principiilor din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice şi a Protocolului de la 

Kyoto, constituie o componentă fundamentală a politicii naţionale în domeniul schimbărilor climatice.  

 

Procesul de încălzire globală şi impactul asupra sistemului climatic sunt considerate, în cel de-al 

patrulea Raport de evaluare al Grupului Interguvernamental asupra Schimbărilor Climatice, publicat în 

anul 2007, ca fiind fără echivoc, fiind confirmate de o creştere a temperaturii medii globale de 0.9 C° 

comparativ cu temperatura medie din epoca preindustrială accentuată în ultimii 50 de ani, creşterea 

nivelului mărilor şi oceanelor, de asemenea, mai accentuată în perioada recentă: 3.1 mm/an în perioada 

1993 – 2003 comparativ cu 1.8 mm/an în perioada 1961 - 2003, topirea accelerată a gheţarilor a 

calotelor glaciale, creşterea intensităţii şi a frecvenţei fenomenelor meteorologice extreme și alte 

asemenea.. 

 

În acelaşi raport se face referire la creşterea cu aproximativ 80% a emisiilor de CO2 între anii 1970 şi 

2004 și 28% între 1990 şi 2004. Cea mai mare creştere a emisiilor de GES între anii 1970 şi 2004 s-a 

înregistrat în sectorul energetic fiind de 145%, urmat de sectorul transporturi cu 120%. 

 

Ca urmare, se impune adoptarea unor măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de GES, astfel 

încât concentraţia maximă de GES în atmosferă să nu depăşească nivelul de la care fenomenul de 

încălzire globală poate genera modificări ireversibile ale sistemului climatic. Întrucât politicile şi 

măsurile vizând reducerea emisiilor de GES implică costuri economice ridicate şi modificarea multor 

aspecte legate de sistemele existente de producţie şi consum, pe plan internaţional există multe reţineri 

privind adoptarea unor obiective de reducere concrete.   
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Dacă analizele economice realizate înaintea producerii crizei economice actuale indicau costuri ridicate 

legate de atingerea obiectivelor de reducere, actualizarea acestora în noile condiţii generate de această 

criză estimează un cost de aproximativ 1% din PIB, până în anii 2050. Analiza economică menţionată 

anterior evidenţiază avantajul economic major pe termen lung al adoptării imediate a acţiunilor necesare 

pentru diminuarea emisiilor de GES şi pentru fundamentarea elementelor specifice unei economii 

bazate pe un consum redus de carbon.  

Reducerea emisiilor de GES contribuie de asemenea la îmbunătăţirea calităţii aerului, sănătăţii umane, 

securităţii energetice şi asigură diversificarea oportunităţilor legate de noile pieţe de energie şi nu 

numai. 

 

Se cunoaşte că o criză economică prelungită contribuie la diminuarea emisiilor de GES, dar, în acelaşi 

timp, oferă statelor posibilitatea de a restructura dezvoltarea economică pe principiile economiei cu 

emisii scăzute de carbon.  

 

Având în vedere importanţa Deciziei nr. 406/2009/CE în procesul de reducere a emisiilor de GES la 

nivel european şi naţional, România trebuie să asigure fundamentarea şi respectarea tuturor aspectelor 

tehnice şi instituţionale legate de implementarea acestei Decizii în ţara noastră.    

 

Un rol foarte important în identificarea măsurilor şi politicilor de reducere a emisiilor de GES îl joacă 

stabilirea scenariilor de dezvoltare economică şi estimarea emisiilor GES aferente. Se recomandă ca 

orizontul de timp pentru elaborarea scenariilor de dezvoltare economică şi estimare a emisiilor de GES 

să fie anul 2020/2030. 

 

 

Capitolul III 

Cooperarea instituţională 
 
 

Atingerea obiectivelor ambiţioase de reducere a emisiilor de GES până în anul 2020 prin aplicarea 

schemei EU ETS şi a obiectivelor definite prin Decizia nr. 406/2009/CE, necesită contribuţii 

substanţiale ale tuturor sectoarelor economice şi reglementarea tuturor surselor de emisie de gaze cu 

efect de seră. 

 

Obiectivele şi măsurile de reducere incluse în politica europeană vizând orizontul de timp al anului 

2020, exprimate la nivel naţional, impun o întărire substanţială a structurii instituţionale în ţara noastră 

prin participarea activă a tuturor ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administrației publice locale la 

efortul de planificare şi control al emisiilor de gaze cu efect de seră şi de respectare a obligaţiilor de 

limitare şi reducere a emisiilor în conformitate cu obligaţiile asumate.  

 
Este strict necesară crearea şi consolidarea structurii instituţionale prevăzute prin Memorandumul cu tema: 

Plan de acţiune pentru pregătirea României în vederea intrării în vigoare şi implementării pachetului 

legislativ ”Energie - Schimbări Climatice”, semnat de Guvernul României în anul 2009, care viza crearea în 

ministerele relevante a unor structuri proprii cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice. 

 

Dacă participarea operatorilor economici angrenaţi în efortul de reducere a emisiilor în cadrul aplicării 

schemei EU ETS este reglementată prin reguli stabilite la nivel european, pentru respectarea nivelului 

anual de emisii alocate stabilit în baza Deciziei nr. 406/2009/CE, pentru perioada 2013-2020, 

autorităţile din România vor trebui să adopte politici şi măsuri corespunzătoare pentru conformarea cu 

nivelul anual de emisii alocate în baza deciziei anterior menţionate.  

 

Promovarea acestor politici şi măsuri trebuie să reprezinte responsabilitatea autorităţilor administrației 

publice locale relevante care, în colaborare şi sub coordonarea autorităţii centrale pentru protecţia 

mediului, vor asigura respectarea nivelului anual de emisii alocate la nivel naţional.  
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Capitolul IV 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – abordarea sectorială 
 

Politica naţională de reducere a emisiilor de GES urmăreşte abordarea europeană, pe de o parte, prin 

implementarea schemei EU-ETS, şi pe de altă parte, prin adoptarea unor politici şi măsuri la nivel 

sectorial, în aşa fel încât la nivel naţional emisiile de GES aferente acestor sectoare, să respecte 

traiectoria liniară a nivelurilor de emisii anuale alocate în baza prevederilor Deciziei nr. 406/2009/CE. 

Pentru a facilita procesul de estimare a efectelor rezultate în urma aplicării măsurilor incluse în această 

strategie, în concordanţă cu obligaţiile de raportare a emisiilor de GES, sectoarele abordate respectă 

structura acestora definite în ghidurile şi instrucţiunile oficiale de estimare şi raportare a emisiilor de 

GES: Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, the IPCC Good Practice 

Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories - IPCC GPG 2000 and 

IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry - IPCC GPG 2003.  

Prin analizarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, denumit în continuare 

INEGES, au fost identificate sectoarele economice pentru care sunt necesare măsuri specifice de 

reducere a emisiilor de GES: 

a) Energie; 

b) Procese Industriale; 

c) Solvenţi şi utilizarea altor produse; 

d) Agricultură; 

e) Utilizarea Terenurilor, Schimbarea Utilizării Terenurilor, Silvicultură;  

f) Gestiunea deşeurilor. 

Dintre acestea s-a considerat că sectorul Solvenţi şi utilizarea altor produse nu reprezintă o prioritate 

pentru promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES la nivel naţional şi, ca atare, pentru acest 

sector nu s-au identificat măsuri specifice de reducere a emisiilor de GES. 

 

La nivel naţional limitarea şi reducerea emisiilor se vor realiza prin aplicarea Schemei de 

Comercializare a Certificatelor de Emisii de GES, denumită în continuare EU ETS, obiectivul stabilit la 

nivel european fiind de – 21% în anul 2020, comparativ cu nivelul ipotetic al emisiilor din sectoarele 

EU ETS din anul 2005 şi prin aplicarea prevederilor incluse în Decizia nr. 406/2009/CE. Pentru 

România, obiectivul stabilit reprezintă o creştere a emisiilor cu +19% în anul 2020, comparativ cu 

nivelul emisiilor aferent sectoarelor reglementate prin această Decizie în anul 2005. 

 

Pentru optimizarea planificării reducerilor de emisii de GES provenind din celelalte activităţi care nu 

intră sub incidenţa schemei EU ETS, este necesară o corelare a planurilor sectoriale de emisii anuale din 

sursele reglementate prin aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE, cu luarea în considerare a emisiilor şi a 

potenţialului de reducere al fiecărui sector în parte, precum şi priorităţile naţionale de dezvoltare 

economică. 

 

4.1 Energie 

 

Acest sector de activitate economică cuprinde emisiile de GES din sursele staţionare şi mobile, aferente 

proceselor de ardere a combustibililor sau din neetanşeităţi, avarii sau accidente ale echipamentelor 

cunoscute sub numele de emisii fugitive.  

 

În cadrul acestei strategii s-au identificat măsurile pentru reducerea emisiilor produse din procesele de 

ardere din industriile generatoare de energie electrică şi termică, din transport şi din sub-sectorul spaţiu 

locativ şi planificare urbană.  

 

Procesele de ardere a combustibililor fosili reprezintă sursele de emisii de GES având contribuţia cea 

mai importantă din totalul emisiilor globale, cca 57% din totalul emisiilor de CO2 eq la nivelul anului 

2004 - Raportul IPCC 2007. 
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La nivel European, emisiile de GES rezultate din producerea energiei electrice şi termice se ridică la cca 

27% din total, în anul 2009, conform EEA greenhouse gas data viewer nu există diferenţe majore în 

perioada 2004 - 2009.  

 

Potrivit inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră realizat de ţara noastră în anul 2012, 

emisiile de GES aferente sectorului Energie reprezentau în anul 2010 cca 87% din total, incluzând 

LULUCF şi 70% din total, excluzând LULUCF. 

 

Emisiile de GES provenite din arderea combustibililor în clădiri, maşini şi utilaje sunt incluse în 

Inventarul Naţional al Emisiilor de GES la capitolul Energie. Emisiile provenite din astfel de activități 

pot reprezenta cca 1% din totalul emisiilor la nivel naţional.  

 

Pentru asigurarea, în condiţii de sustenabilitate a necesarului de energie aferent cerinţelor de dezvoltare, 

se impune promovarea cu prioritate a politicilor şi măsurilor de eficienţă energetică ca soluţie 

alternativă la sporirea surselor de energie.  

De asemenea, trebuie încurajată în continuare utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 

producerea energiei electrice şi termice. În prezent, România se află pe traiectoria adecvată pentru 

respectarea țintei sale referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie. Procentul de energie 

electrică provenită din surse regenerabile a fost în anul 2012 de 23,4%, ținta pentru 2020 fiind de 24%. 

 

În ceea ce priveşte energia nucleară, organismele internaţionale de specialitate nu recomandă utilizarea 

acesteia pentru reducerea emisiilor de GES, în contextul politicilor internaţionale privind schimbările 

climatice. Cu toate acestea, în actuala conjunctură energetică şi în actualul stadiu de dezvoltare a 

tehnologiilor din domeniul energiilor regenerabile, tehnologia nucleară ca sursă de generare a energiei 

trebuie evaluată realist, inclusiv din perspectiva angajamentelor asumate de România pe plan 

internaţional, vizând reducerea emisiilor. Pentru a respecta priorităţile naţionale de dezvoltare 

energetică în viitor, care includ utilizarea accentuată a resurselor proprii de cărbune, ţara noastră a 

întreprins toate demersurile legislative pentru promovarea tehnologiei de captare şi stocare geologică a 

CO2, tehnologia CCS.  

 

Prin documentul strategic „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon până în 2050” Comisia Europeană se referă la o reducere a emisiilor provenite din 

sectorul energetic cu 93% – 99% comparativ cu emisiile din anul 1990. În anul 2050, aproape 100% din 

mixul energetic va fi asigurat prin tehnologii bazate pe emisii reduse de carbon. 

 

Cadrul naţional de reglementare în domeniul energiei include norme specifice sectorului de producere a 

energiei electrice şi/sau termice, precum şi norme referitoare la îmbunătăţirea eficienţei energetice la 

consumator. 

 

4.1.1 Generarea energiei electrice şi termice 

Obiectivele strategice propuse pentru generarea energiei electrice şi termice: 

 

1. Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad ridicat de 

profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; îmbunătățirea pregătirii profesionale în 

domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte corespunzătoare de 

pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările mai experimentate în acest domeniu.  

 

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă 

 

Prin pachetul legislativ ”Schimbări Climatice – Energie” s-a promovat Directiva 2009/28/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din 
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surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, în 

vederea stabilirii unui cadru legislativ pentru promovarea energiei din surse regenerabile şi a unor 

obiective obligatorii privind ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de 

energie şi ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în transporturi. 

Contribuţia ţării noastre la atingerea în anul 2020 a obiectivului european de 20% a ponderei energiei 

din surse regenerabile în consumul final brut de energie reprezintă un procent minim de 24% din 

consumul final de energie, care să fie generat din surse regenerabile de energie - RES.   

La nivel naţional, România a adoptat Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care asigură transpunerea directivei mai sus menţionată. 

De asemenea, s-a elaborat Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile - 

PNAER. 

 

Principalele obiective de valorificare a RES urmăresc: 

a) Integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional; 

b) Eliminarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale din procesul de valorificare a surselor 

regenerabile de energie şi încadrarea în limitele elementelor de cost şi eficienţă economică; 

c) Promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor de facilitare a accesului capitalului străin pe 

piaţa surselor regenerabile; 

d) Promovarea unor politici sectoriale care să asigure securitatea energetică prin creşterea ponderii 

energiilor regenerabile în consumul final de energie, diminuând gradul de dependenţă al economiei 

naţionale de importurile de energie primară; 

e) Asigurarea alimentării cu energie în comunităţile izolate prin valorificarea potenţialului resurselor 

locale de energie; 

 
Promovarea Sistemelor Inteligente pentru producerea, transportul, distribuţia şi consumul energiei electrice 

 

Sistemele inteligente permit dezvoltarea activităţilor de producere a energiei electrice la locul de 

consum, cu livrare în Sistem, atunci când consumul propriu este mai mic decât cantitatea de energie 

produsă şi cu absorbire din Sistem, atunci când consumul depăşeşte cantitatea de energie produsă. 

Aceste sisteme sunt gestionate prin instrumente moderne de tehnologie a informaţiei şi conduc la 

importante reduceri de emisii de gaze cu efect de seră. 

  

Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

 

Începând cu data de 1 aprilie 2011 a devenit operaţională schema de ajutor de stat pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă care va fi aplicată până în 2023. Schema prevede acordarea unui sprijin 

financiar producătorilor de energie electrică şi termică ce deţin sau exploatează comercial centrale de 

cogenerare de înaltă eficienţă care realizează economii de combustibil de cel puţin 10% faţă de 

producerea separată.  

 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice  

 

Cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru eficienţă energetică prevede cofinanţarea proiectelor 

de investiţii privind creşterea eficienţei energetice în sectoarele încălzirii urbane, al reabilitării clădirilor 

publice şi al iluminatului public.  

 

Este important de înțeles că noțiunea de eficiență energetică trebuie să acopere și transportul și 

distribuția de energie electrică și căldură, inclusiv la sursă, având în vedere ca în aceste zone sunt 

pierderile cele mai mari de energie care justifică cu adevărat investițiile de creștere a eficienței în 

funcționare. 

 

Prin acest Program se asigură şi acoperirea costurilor legate de reabilitarea reţelelor de transport şi 

distribuţie a energiei termice. S-a avut în vedere faptul că prezenţa cofinanţării statului va contribui la 
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creşterea atractivităţii proiectelor şi astfel se va crea posibilitatea atragerii unor surse de finanţare 

suplimentare din partea sectorului privat.   

 

De asemenea, prin investiţii judicioase în reabilitarea sistemelor de iluminat se pune în evidenţă un 

potenţial important de economisire a energiei electrice. Energia electrică economisită va putea fi 

utilizată în zona de iluminat public din diferite oraşe sau comune.  

 

Prin Programul Termoficare 2006-2015 căldură şi confort se asigură şi acoperirea costurilor legate de 

reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice. S-a avut în vedere faptul că prezenţa 

cofinanţării statului va contribui la creşterea atractivităţii proiectelor de modernizare a sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor şi astfel se va crea posibilitatea atragerii 

unor surse de finanţare suplimentare din partea sectorului privat pentru eficientizarea activităţii de 

producere a energiei termice.  

 

Realizarea de investiţii în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderile din industrie care să conducă 

la economii de energie  

 

La nivelul operatorilor economici, investiţiile în instalaţii sau echipamente cu consum mai mic de 

energie, în scopul obţinerii unei economii de energie au ca rezultat reducerea consumului final de 

energie, şi implicit la scăderea emisiilor de GES. 

 

Finanţarea acestor acţiuni va fi facilitată de Ministerul Economiei, care va asigura linii de finanţare din 

instrumentele financiare europene după exemplul aferent perioadei 2007-2013 când a creat Axa 

Prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii 

schimbărilor climatice.  

 

Creşterea eficienţei energetice în sectorul Agricultură  

 

Se va asigura utilizarea biocarburanţilor la executarea lucrărilor agricole mecanizate precum şi la 

lucrările hidroameliorative. 

Totodată se va asigura logistica de transport a acesteia, în scopul minimizării distanţelor de transport 

pentru eficientizarea consumului de combustibili clasici şi de biocarburanţi. 

De asemenea, o altă direcție de acțiune este reprezentată de utilizarea tehnologiilor din domeniul 

energiilor regenerabile în cadrul fermelor precum asigurarea necesarului de energie electrică bazată pe 

surse alternative. 

 

Proiectare ecologică 

 

Aplicarea cerinţelor de proiectare ecologică privind performanţa energetică a produselor cu impact 

energetic va avea ca efect creşterea eficienţei energetice, ceea ce va duce la un impact macroeconomic 

pozitiv, dat fiind faptul că, economisirea energiei constituie cel mai eficient mijloc, din punct de vedere 

al costurilor, de a creşte siguranţa în alimentarea cu energie şi de a reduce dependenţa de importuri. 

Acest demers va contribui, în mod semnificativ la atingerea obiectivului stabilit la nivel comunitar de 

creştere a eficienţei energetice cu 20% până în 2020.  

Creşterea eficienţei energetice este considerată ca având o contribuţie substanţială la atingerea 

obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE. Cererea de energie 

electrică destinată consumului final a înregistrat cea mai rapidă creştere şi se estimează că va creşte şi în 

următorii 20 - 30 de ani. 

În acest context, aplicarea acestor cerinţe de proiectare ecologică privind performanţa energetică a 

produselor cu impact energetic va avea o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivului asumat de 

UE, de reducere a emisiilor de GES cu cel puţin 20% până în 2020
2
. 

                                                      
2
 Un angajament mai ambiţios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu -30% poate fi asumat condiţionat, până în 

anul 2020, condiţionalitatea fiind legată de încheierea unui acord global şi cuprinzător pentru perioada post-2012 prin care şi 

ceilalţi actori internaţionali îşi vor asuma angajamente comparabile. 
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Captarea şi stocarea carbonului în România 

 

Având în vedere că sistemul energetic naţional se bazează în mare măsură pe utilizarea combustibililor 

fosili şi că modificarea acestei situaţii nu se poate face rapid, implementarea tehnologiilor de captare şi 

stocare geologică a dioxidului de carbon va facilita reducerea emisiilor de GES şi în condiţiile în care 

combustibilii fosili deţin un procent semnificativ în mixul energetic. Obiectivul captării şi stocării 

geologice a dioxidului de carbon este acela de a reduce emisiile de dioxid de carbon în atmosferă 

provenite de la sursele importante de emisie. 

Mecanismul financiar de susţinere a dezvoltării tehnologiilor CCS de către Uniunea Europeană este 

Programul privind finanţarea proiectelor demonstrative CCS din rezerva de nou intraţi - NER 300, 

creată în baza Directivei nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 

2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 

Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. 

Continuarea campaniilor de informare a populaţiei şi mediului de afaceri privind importanţa creşterii 

eficienţei energetice  

 

Vor fi continuate campaniile de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri privind importanţa 

creşterii eficienţei energetice. Campaniile de informare vor viza:  

a) Informarea şi educarea consumatorilor casnici cu privire la:  

o utilizarea echipamentelor electrice, electrocasnice şi a corpurilor de iluminat eficiente, 

conform sistemelor de etichetare energetică;  

o posibilităţile de economisire a energiei prin utilizarea echipamentelor de monitorizare a 

consumului energetic şi alegerea unor soluţiilor constructive privind reducerea pierderilor de 

energie.  

b) Dezvoltarea unor centre de informare pentru eficienţă energetică similare celui deschis la Cluj în 

luna februarie 2011;  

c) Promovarea Contractului de performanţă energetică - CPE şi a companiilor ESCO în sectorul 

public prin:  

o informarea şi formarea profesională pentru municipalităţi, în vederea utilizării CPE;  

o crearea unui help-desk pentru pregătirea licitaţiilor de aplicare a CPE.  

d) Promovarea managementului energetic în industrie prin:  

o informarea şi formarea profesională pentru managerii energetici autorizaţi;  

o dezvoltarea unui nou model de curs de pregătire pentru universităţile agreate în vederea 

pregătirii pentru autorizare a managerilor şi auditorilor energetici;  

o campanie de informare pentru IMM –uri după modelul ExBESS.  

 

Ca urmare a pregătirii de specialişti în domeniul eficienţei energetice şi a promovării companiilor 

ESCO, în sectorul public se estimează înregistrarea unor economii semnificative de energie în sectorul 

industrial şi la nivelul municipalităţilor.  

Campaniile de informare vor fi concepute astfel încât să determine o reducere a consumului de energie 

prin: 

a) schimbarea comportamentului consumatorilor casnici, ceea ce poate determina economii de 1-

15% prin utilizarea corectă a aparatelor electrocasnice, a sistemelor de iluminat şi a regulatoarelor 

termostatice pentru energie termică;  

b) atragerea investiţiei private în proiecte municipale prin utilizarea contractului de performanţă, cu 

economii estimate de 15% pentru clădiri publice şi de 25-30% pentru proiecte de iluminat public;  

c) reducerea consumului de energie în industrie cu minimum 10%, prin îmbunătăţirea 

managementului energetic şi aplicarea unor măsuri de tip „low-cost/no-cost”. 

 
 

 

 

4.1.2.Transport 
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Activitatea de transport joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării economice a României, aflându-

se în strânsă corelaţie cu consumul de energie/combustibil şi emisiile de gaze cu efect de seră.  

Evoluţia acestui sector de activitate economică indică o creştere semnificativă a numărului de vehicule 

înmatriculate în România. Ca urmare, este necesară adoptarea măsurilor corespunzătoare care să 

conducă la decuplarea emisiilor de GES din sectorul transport faţă de creşterea economică, cu scopul 

asigurării unei dezvoltări durabile.  

 

Creşterea semnificativă în ultimii 20 de ani a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitatea de 

transport subliniază necesitatea implementării măsurilor şi politicilor care să conducă la creşterea 

eficienţei în transportul de marfă şi călători, la promovarea metodelor alternative de transport 

prietenoase mediului.  

 

Obiectivul în domeniul legat de Transport îl reprezintă dezvoltarea unui sistem durabil care să 

îmbunătăţească coeziunea socială, accesul în zonele periferice, reducerea impactului asupra mediului, 

inclusiv reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, care să promoveze competitivitatea economică 

prin îmbunătăţirea infrastructurii, asigurarea unui mix optim de combustibil precum utilizarea 

biocombustibililor din plante regenerabile şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în 

vederea eficientizării sectorului. 

 

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din activitatea de transport 

 

Potrivit estimărilor prezentate în Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră elaborat în 

anul 2012, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în domeniul de transporturi cu cca 155% 

comparativ cu emisiile din anul 1989. Mai mult, faţă de 1989 ponderea emisiilor aferente acestui 

domeniu din totalul emisiilor de GES a crescut de cca 3 ori, reprezentând 8,8% la nivelul anului 2009.  

 

Creşterea emisiilor în domeniul de transport se datorează creşterii mobilităţii cetăţenilor în perioada 

1990 – 2008, expansiunii urbane, transferul transportului de pasageri şi de mărfuri preponderent către 

transportul rutier, intensificării traficului aerian și alte asemenea. 

 

Trebuie menţionat faptul că România nu dispune de o flotă maritimă şi nici de companii de cercetare în 

domeniu; ca urmare, transportul maritim nu este luat în considerare în cadrul Strategiei. 

 

Reducerea emisiilor de CO2 provenite din transport trebuie să fie realizată printr-o abordare integrată, 

eficientă din punct de vedere al costurilor, care combină inovaţia din domeniul tehnologiei de propulsie 

a autovehiculelor şi utilizarea biocarburanţilor cu eforturile depuse de factorii de decizie şi a 

consumatorilor privind adoptarea unei noi atitudini în ceea ce priveşte dezvoltarea acestui sector 

economic. 

 

Pentru a realiza echilibrul între nevoia de mobilitate şi cerinţele de protecţie a mediului, este nevoie să 

se ţină seama de posibilităţile tehnice şi financiare, de competivitate şi nu în ultimul rând, de impactul 

social.  

Deoarece emisiile de gaze cu efect de seră au fost în creştere pentru cele mai multe moduri de transport, 

UE a dezvoltat o serie de politici cu scopul de a reduce emisiile din acest sector. Acestea prevăd: 

a) includerea aviaţiei în sistemul UE de comercializare a emisiilor - ETS realizată în anul 2010; 

b) legislaţie cu obiective obligatorii de reducere a emisiilor provenite de la autoturisme şi 

autovehicule uşoare noi; 

c) limitele de rezistenţă la rulare şi cerinţele de etichetare a pneurilor, precum şi monitorizarea 

presiunii pneurilor pentru autovehicule noi;  

d) autorităţile administrației publice locale și centrale sunt obligate să ia în considerare consumul de 

energie şi emisiile de CO2 pe durata ciclului de viaţă la procurarea de autovehicule; 

e) îmbunătăţirea legislaţiei privind transportul rutier de persoane prin stimularea operatorilor de 

transport ce utilizează autovehicule prietenoase cu mediul. Facilităţile pot consta în acordarea de 
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punctaje suplimentare sau a unor drepturi de preempţiune operatorilor, în cadrul procedurilor de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 

 

Implementarea acestor măsuri va sprijini procesul necesar de integrare a limitării emisiilor de gaze cu 

efect de seră în strategiile şi planurile de dezvoltare a sectorului transportului în ţara noastră.  

 

Obiectiv general la nivelul UE: 

 

La nivelul anului 2030 se preconizează o reducere de 20% a emisiilor de GES comparativ cu nivelul din 

2008 şi cu 60% în anul 2050 comparativ cu nivelul de emisii din anul 1990, conf. Carta Albă a 

Transporturilor 2050 - Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un 

sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor, elaborată de Comisia 

Europeană. 

 

Obiective strategice 

 

A. Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad ridicat de 

profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; ameliorarea pregătirii profesionale în 

domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte corespunzătoare de 

pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu experienţă ridicată în acest domeniu. 

 

B. Reducerea emisiilor aferente transportului rutier  

 

Un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor îl joacă 

transportul rutier. Pentru acest segment de transport se vor optimiza mijloacele de transport în comun 

precum trenuri, autobuze, troleibuze, tramvaie, infrastructura necesară pentru o bună eficientizare a 

funcţionării acestora şi vor fi încurajate formele de transport alternativ exemplificat prin ciclism, car-

pooling, car-sharing și alte asemenea) pentru a reprezenta o alternativă atractivă pentru transportul 

motorizat individual. 

 

Pentru reducerea emisiilor aferente transportului rutier de marfă se are în vedere îmbunătăţirea şi 

eficientizarea infrastructurii feroviare precum şi oferirea de stimulente pentru utilizarea acestei forme de 

transport. De asemenea un rol important îl va juca dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal. 

În vederea realizării acestui obiectiv se va asigura promovarea unor măsuri guvernamentale pentru: 

a) Încurajarea creşterii ponderii de utilizare a transportului feroviar ca alternativă a transportului 

rutier/orientarea transporturilor rutiere de mărfuri către transportul feroviar;  

b) utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare electrificate, 

modernizarea materialului rulant și minimizarea efectelor adverse ale transportului de marfă 

asupra mediului, cu referire la poluările istorice și modernizarea 

instalațiilor/echipamentelor/dotărilor pentru protecția mediului; 

c) includerea companiilor feroviare de transport de marfă şi călători în lista beneficiarilor 

eligibili în cadrul POS - Transport, axele prioritare 2 şi 3, pentru posibilitatea accesării unor 

finanţări care să asigure modernizarea materialului rulant şi minimizarea efectelor adverse ale 

transportului de marfă şi călători asupra mediului.  

 

C. Utilizarea autovehiculelor prietenoase mediului 

 

Transportul rutier urmăreşte utilizarea de autovehicule care produc un impact de mediu redus în raport cu 

autovehiculele echipate cu motoare convenţionale care utilizează benzină sau motorină. 

Se va urmări asigurarea traficului rutier prin: 
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a) autovehicule echipate cu motoare convenţionale, cu ardere internă, dar cu emisii poluante foarte 

reduse; 

b) autovehicule echipate cu motoare convenţionale, cu ardere internă, care utilizează parţial sau 

integral combustibili alternativi; în general fiind vorba despre biocarburanţi lichizi, biogaz, GPL, 

GNC și alte asemenea; 

c) autovehicule cu altă sursă de energie: hibride, electrice, cu hidrogen și alte asemenea. 

 

Îmbunătăţirea eficienţei combustibilului pentru autovehicule este un element cheie al reducerii emisiilor 

din transport atât timp cât autovehiculele personale vor rămâne o opţiune importantă pentru mobilitatea de 

transport.  

 

Progresul tehnologic în industria automobilelor va fi de importanţă majoră în punerea pe piaţă a 

tehnologiilor mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil cât şi a tehnologiilor bazate 

pe combustibili alternativi precum GPL, gaz lichefiat, biogaz, hidrogen, energie electrică și alte asemenea.  

Pentru asigurarea traficului rutier cu mijloacele menţionate anterior este necesară dezvoltarea adecvată a 

infrastructurii rutiere. 

 

Un rol foarte important în realizarea reducerilor de emisii de GES din transportul rutier îl joacă 

aplicarea prevederilor Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic, a Regulamentului (CE) 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 

2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a 

abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehicule ușoare, vizând 

emisiile de CO2 provenite de la autoturismele noi, care prevede un obiectiv de atingere a unei medii a 

emisiilor la nivelul anului 2020 de 95 g CO2/km şi a Regulamentului (UE) 510/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru 

vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 

generate de vehiculele ușoare, vizând emisiile de CO2 provenite de la vehiculele uşoare noi, care 

stabileşte un obiectiv de atingere a unei medii a emisiilor în anul 2020 de 147 g CO2/km.  

 

D.Sisteme de transport inteligent - STI 

 

În transportul rutier domeniile de aplicaţie ale STI au fost identificate ca fiind: 

A: Utilizarea optimă a datelor rutiere din trafic şi de călătorie;  

B: Dezvoltarea unui management al traficului şi al mărfurilor;  

C: Asigurarea siguranţei şi securităţii rutiere;  

D: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport. 

 

Promovarea sistemelor de transport inteligent vor contribui substanţial la optimizarea traficului de 

călători şi mărfuri, la reducerea intensităţii energetice şi implicit la diminuarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră.  

          

E. Eficientizarea transportului feroviar 

 

Măsurile necesare pentru eficientizarea transportului feroviar vor viza atât îmbunătăţirea infrastructurii 

cât şi utilizarea de noi tehnologii cu emisii reduse de carbon. În acest sens se au în vedere următoarele: 

 

Infrastructura transportului feroviar: 

1.Măsuri strategice de reducere directă a emisiilor de gaze cu efect de seră: 

a) Integrarea reglementărilor privind protecţia mediului în procesul de proiectare, execuţie a 

lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare prin elaborarea studiilor de impact asupra 

mediului, documentaţiilor necesare obţinerii avizelor şi acordurilor de mediu, inclusiv Natura 

2000, caietelor de sarcini pentru execuţie /construcţie – obligaţie conform legislaţiei europene;  
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b) Utilizarea informaţiilor furnizate de calculul amprentei de CO2 în selectarea variantelor de 

proiectare pentru lucrările de reabilitare şi modernizare; 

c) Implementarea eco-achiziţiilor publice care să promoveze dezvoltarea durabilă, respectiv 

reducerea emisiilor de carbon, 

d) Implementarea sistemelor inteligente de transport, cu efect asupra siguranţei traficului, dar şi 

scăderii consumului de combustibil;  

e) Utilizarea tehnologiilor din domeniul energiilor regenerabile, precum: instalaţii de încălzire 

interioare bazate pe tehnologia pompelor de căldură sau panourilor solare, asigurarea necesarului 

de energie electrică în staţiile de cale ferată bazată pe tehnologia panourilor fotovoltaice sau a 

altor forme de energie regenerabilă;  

f) Modernizarea centralelor termice existente şi/sau înlocuirea acestora cu centrale cu 

randamente superioare;  

g) Modernizarea parcului de utilaje grele folosite pentru întreţinerea căilor ferate, prin înlocuirea 

acestora cu utilaje cu performanţe superioare atât din punct de vedere tehnologic cât şi al 

mediului, ca urmare a casării celor cu o vechime de funcţionare mai mare de 20 ani; 

h) Continuarea electrificării a cca. 900 km de cale ferată. Electrificarea secţiilor de circulaţie 

asigură condiţiile de înlocuire a tracţiunii diesel cu tracţiunea electrică. 

         2. Măsuri strategice pentru creşterea eficienţei energetice în transportul feroviar cu efect indirect 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră: 

a) Utilizarea noilor tehnologii în domeniul iluminării interioare şi exterioare în staţiile de cale 

ferată: reducerea consumului de energie electrică cu 30 - 40% prin utilizarea surselor de lumină 

cu LED; 

b) Instalaţii de iluminat în staţiile de cale ferată cu utilizarea panourilor fotovoltaice sau alte 

forme de energie regenerabilă; 

c) modernizarea parcului de locomotive; 

d) utilizarea de combustibil diesel de înaltă calitate şi cu performanţe ecologice ridicate; 

e) instruirea mecanicilor de locomotivă pentru conducere eco-eficientă; 

f) studierea posibilităţii reducerii timpilor morţi din procesele tehnologice; 

g) utilizarea tehnologiilor din domeniul energiilor regenerabile - instalaţii de încălzire interioare 

bazate pe tehnologia pompelor de căldură, instalaţii de iluminat în staţiile de cale ferată bazate 

pe tehnologia panourilor fotovoltaice; 

h) modernizarea centralelor termice existente şi/sau înlocuirea acestora cu centrale cu 

randamente superioare;  

i) modernizarea parcului de utilaje grele de întreţinut calea, prin înlocuirea graduală, în funcţie 

de posibilitatea alocării de resurse financiare, a acestora cu utilaje cu performanţe superioare, 

atât din punct de vedere tehnologic cât şi al mediului; 

j) continuarea electrificării secţiilor de circulaţie va înlocui tracţiunea diesel, consumatoare de 

hidrocarburi;  

k) conducere eficientă din punct de vedere energetic a trenurilor, implementată prin programe de 

instruire, a mecanicilor, sunt reglementate prin legislaţie. 

 

Transportul de călători 

Strategia de mediu pentru transportul feroviar de călători se focalizează pe promovarea dezvoltării unui 

sistem durabil de transport feroviar de călători.  

Direcţia principală de acţiune pentru eficientizarea consumului de resurse şi a reducerii emisiilor de 

GES o constituie modernizarea transportului feroviar de călători realizată prin modernizarea parcului de 

material rulant şi achiziţionarea de material rulant cu performanţe energetice. 

Pentru perioada 2012-2014 priorităţile investiţionale constau în achiziţia locomotivelor electrice şi 

vagoanelor noi, automotoarelor şi ramelor electrice şi modernizarea vagoanelor pentru trenuri pentru 

distanţe medii şi lungi şi a locomotivelor electrice.   
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F. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transportul aerian 

 

În vederea reducerii emisiilor din acest sector, din anul 2012, sectorul de transport aerian a fost inclus în 

schema de comercializare a certificatelor de emisii printr-un amendament la Directiva 2003/87/CE care 

a fost transpus şi în legislaţia naţională prin HG 399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră.  

 

La data de 11.03.2011 a fost aprobat Planul național de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în domeniul aviației civile pentru perioada 2011-2020, care a intrat în vigoare la data de 01 

august 2011 prin Ordinul al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului mediului și 

pădurilor nr. 169/1801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020. Prin Planul național de 

acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile pentru perioada 

2011-2020 au fost stabilite următoarele obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: 

 

a) Îndeplinirea obiectivelor ce le revin operatorilor de aeronave prin participarea la schema EU EUTS; 

b) Îmbunătățirea eficienței utilizării combustibilului de aviație cu cel puțin 2%/an; 

c) Îndeplinirea angajamentului strategic asumat de UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

cu cel puțin 20% până în anul 2020, față de nivelul emisiilor din anul 1990, până la încheierea unui 

acord la nivel internațional pentru perioada post-2012; 

d) Informarea operatorilor de aeronave cu privire la noile tehnologii promovate la nivel internațional; 

e) Plafonarea emisiilor de CO2 din activitățile din sectorul aviației civile începând cu anul 2020. 

 

G. Dezvoltarea Transportului Intermodal 

 

Se va avea în vedere promovarea Strategiei de transport intermodal în România, aprobată prin Ordinul 

ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, care 

cuprinde următoarele măsuri: 

a) se are în vedere, prin accesarea de fonduri europene, precum POS – T, construirea şi/sau 

modernizarea de terminale intermodale în zonele cheie identificate pe baza analizei rutelor şi a 

fluxurilor de tranzit, zone cuprinse în Strategia de transport intermodal în Romania, aprobată prin 

OMTI nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste zone sunt: Timişoara, 

Bucureşti, Constanţa, Giurgiu/Olteniţa, Braşov, Suceava, Iaşi; 

b) relansarea traficului de tip RO-LA. S-a luat în considerare relansarea traficului RO-LA pe reţeaua 

CFR, după ce vor fi aplicate măsuri de susţinere a acestui tip de trafic prin aplicarea unor subvenţii 

guvernamentale; 

c) se are în vedere reabilitarea unor terminale intermodale rutier/feroviar, după ce va fi aprobată 

schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană. 

 

H. Utilizarea biocarburanţilor 

 

Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizatã în transporturi în 

anul 2020 este de cel puţin 10% din consumul naţional final. Acest nivel urmează a fi actualizat în 

funcție de țintele stabilite ulterior adoptării propunerii de directivă pentru modificarea Directivei 

98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și 

a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului și de modificare a Directivei 

2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile– ILUC. 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, furnizorii de carburanţi au obligaţia de a introduce treptat pe piaţă 

benzină şi motorină cu un conţinut stabilit de biocarburanţi.  

Biocarburanţii şi biolichidele se asigură din materii prime care îndeplinesc criteriile de durabilitate 

stabilite la nivel comunitar, indiferent de locul de provenienţă a materiei prime. 
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Obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanţilor şi a 

biolichidelor faţă de emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, sunt 

următoarele: 

a) de minimum 35 %, începând cu data de 1 ianuarie 2012; 

b) de minimum 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2017; 

c) de minimum 60%, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul biocarburanţilor produşi în 

instalaţii în care producţia a început la data de 1 ianuarie 2017 sau după această dată.  

 

În ceea ce priveşte transportul aerian, obiectivul este ca cel puţin 40% din combustibil în anul 2050 să 

fie combustibil cu conţinut scăzut în carbon. 

Pentru asigurarea contribuţiei corespunzătoare participării transporturilor la reducerea emisiilor de GES 

este necesară respectarea cu stricteţe a termenelor şi obiectivelor legate de utilizarea biocarburanţilor 

menţionate anterior. 

  

I. Taxe  

 

Ţinând cont de prevederile Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, cu 

modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Directiva Eurovigneta, transpusă în 

legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare și a 

tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea ei în România încurajează 

utilizarea vehiculelor mai puţin poluante şi care nu deteriorează infrastructura rutieră. 

 

Guvernul României a prevăzut, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule, reduceri de taxe pentru cei care achiziţionează maşini hibrid în vederea 

încurajării achiziţionării de astfel de vehicule, iar dezvoltarea parcului de asemenea maşini trebuie 

stimulat şi în continuare. 

 

J. Încurajarea şi promovarea transportului nemotorizat 

 

Trecerea la o politică naţională de încurajare a transportului nemotorizat şi dezvoltarea unei 

infrastructuri adecvate pentru ciclism: piste de biciclete, rasteluri de depozitare,vagoane/compartimente 

speciale pentru biciclete la metrou şi în trenuri și alte asemenea, conduce la reducerea transportului 

motorizat rutier şi implicit la reducerea emisiilor de GES.   

 

Măsurile vor fi coordonate cu acţiuni de informare şi conştientizare astfel încât mersul cu bicicleta să nu 

reprezinte numai acţiuni distractiv recreative ci să devină o obişnuinţă pentru activitatea 

cotidiană:mersul la cumpărături, mersul la şcoală, mersul la serviciu și alte asemenea.  

 

De asemenea, se va urmări ca politicile de planificare urbană să prevadă extinderea zonelor pietonale în 

special în marile aglomerări urbane.  

Ţinând cont că susţinerea ciclismului sportiv constituie o posibilitate de dezvoltare a unui turism 

durabil, promovarea unei pistei ciclabile între ţările dunărene, reprezintă un obiectiv important. 

 

K. Stimularea cercetării şi dezvoltării în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în 

sectorul transporturi 

 

Guvernul va asigura finanţarea unor activităţi de cercetare şi dezvoltare care să urmărească: 

a) Încurajarea şi asigurarea corespunzătoare a activităţilor de cercetare aplicată, urmărind găsirea 

soluţiilor pentru utilizarea biocarburanţilor, dezvoltarea tehnologiilor noi de transport, 

planificare urbană și alte asemenea.;  

b) Încurajarea mediului academic de a aplica pe programe finanţate din diferite surse pentru 

realizarea studiilor de cercetare privind gradul de poluare în marile aglomerări urbane, pentru a 
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informa publicul şi autorităţile administrației publice centrale privind măsurile ce se impun 

pentru reducerea poluării; 

c) Un exemplu în acest sens îl constituie Platforma Naţională pentru Maşina Electrică, denumită 

în continuare PNME, organism în subordinea Guvernului României, sprijinit de reprezentanţi ai 

industriei şi ai mediului universitar cu preocupări în domeniu. 

 

L. Îmbunătăţirea performanţelor în domeniul transportului urban 

 

Trecerea la un transport durabil, prietenos mediului în zonele urbane este una din obligaţiile ce ne revin 

conform Planului de acţiune privind mobilitatea urbană, adoptat de Comisia Europeană în 2009. În acest 

sens se are în vedere trecerea la o dezvoltare urbană integrată şi realizarea unui plan de transport 

integrat care să aibă în vedere reducerea nevoi de transport, diversificarea şi îmbunătăţirea modalităţilor 

de transport mai puţin poluante, crearea şi aplicarea sistemelor de transport inteligente şi eficientizarea 

consumurilor de carburanţi. 

 

M. Informare şi conştientizare 

 

O componentă importantă a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul de transport îl 

constituie informarea şi conştientizarea publicului. Programele de informare şi conştientizare se vor 

adresa utilizatorului final cu scopul facilitării introducerii în acest sector a mijloacelor de transport mai 

puţin poluante şi limitării transportului rutier. 

Conştientizarea şi informarea se vor realiza şi la nivelul companiilor industriale sau a platformelor 

industriale cu scopul asigurării unor modalități de transport în comun pentru angajaţi. 

 

4.1.3. Spaţiu locativ şi dezvoltare urbană 

 

Amenajarea teritoriului constituie un instrument important pentru evoluţia societăţii, reprezentând 

practic expresia spaţială a politicilor economice, sociale şi ecologice ale acesteia. 

 

Sectorul rezidenţial are o pondere de 40% din consumul energetic al UE, oferind un potenţial deosebit 

pentru eficienţă energetică şi în consecinţă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 

Având în vedere că în România există aproximativ 8,1 milioane de proprietari de locuinţe şi 4,85 

milioane de locuinţe, potenţialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele rezidenţial 

şi comercial este considerabil.  

 

Intensitatea energetică a sectorului rezidenţial din România este de 8 ori mai mare decât cea din UE 15, 

ca urmare a ineficienţei de încălzire centralizată şi a lipsei de izolare termică a majorităţii locuinţelor 

/apartamentelor.  

 

Obiectiv general  

 

Prin elaborarea planului naţional de acţiune privind eficienţa energetică s-a prevăzut o reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidenţial cu 41,5 %, până în 2020 faţă de media 2001 – 

2005. 

 

Obiectivele specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt următoarele: 

 

Îmbunătăţirea performanţei termice a clădirilor  

 

Întrucât reabilitarea clădirilor publice este caracterizată prin durate mari de recuperare a investiţiilor 

iniţiale, aplicarea Programului naţional de eficienţă energetică constituie un mijloc de stimulare a 

participării efective a sectorului privat. 
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Pentru clădirile de locuit noi se vor aplica prevederile Normativului pentru proiectarea și executarea 

lucrărilor de izolații termice la clădiri - C107 amendat privind calculul coeficienţilor globali de izolare 

termică la clădirile de locuit, şi obligativitatea obţinerii certificatului de eficienţă energetică a clădirilor 

private ce se comercializează, vor genera îmbunătăţi considerabil eficienţa energetică a clădirilor şi în 

consecinţă a emisiilor de GES.   

Va fi continuată reabilitarea termică a clădirilor existente, pentru care sunt avute în vedere două 

mecanisme de finanţare:  

a) Prin Programul de reabilitare termică a clădirilor, unde finanţarea executării lucrărilor se va 

asigura în proporţie de 50% din alocaţii de la bugetul de stat, 30% din fonduri de la bugetele locale şi 

20% din fondurile asociaţiilor de proprietari.  

Se estimează că prin aplicarea măsurilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe se poate realiza o 

economie de energie de cca. 25% faţă de situaţia iniţială.  

b) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit se va realiza printr-un mecanism nou de creditare, 

vizând blocurile de locuinţe şi clădirile de locuit unifamiliale, cât şi montarea echipamentelor pentru 

utilizarea surselor regenerabile de energie.  

Sunt avute în vedere lucrări de reabilitare care pot conduce la economie de energie în clădiri, în 

condiţiile realizării şi menţinerii condiţiilor de confort interior şi de eficienţă economică: i) reabilitarea 

termică a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor aferente; ii) repararea, după caz, înlocuirea /achiziţionarea 

unor centrale termice de bloc/scară, respectiv centrală termică pentru locuinţa unifamilială; iii) 

introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parţială/totală a energiei pentru apă 

caldă de consum, iluminat şi/sau încălzire.  

Implementarea Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 

privind performanţa energetică a clădirilor, va asigura obligativitatea îmbunătăţirii performanţei termice 

a clădirilor publice precum şi obţinerea certificatelor energetice. 

 

Încurajarea dezvoltării de proiecte ce vizează casele ecologice, casele pasive şi/sau active  

 

Programul demarat în anul 2010 vizând instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit Programul 

"Casa Verde” va fi îmbunătăţit şi implementarea lui va continua în anii următori. 

În următoarea perioadă va trebui valorificată experienţa dobândită prin următoarele proiecte:  

A. PASS-NET finanţat prin programul Intelligent Energy Europe început în 2007, care are 

scopul de a promova şi disemina informaţii autorizate privind tehnologii de realizare a caselor 

pasive în Europa, şi care se implementează şi în România.  

B. ECO Cartier Antiaeriană, care îşi propune să fie un proiect pilot pentru implementarea unui 

nou model de dezvoltare urbană integrat în România. El vizează crearea unei comunităţi 

durabile, a condiţiilor de locuire durabilă bazate pe principii ecologice, precum: 

a) Mobilitate, accesibilitate, transport ecologic, 

b) Utilizarea energiei regenerabile, conservarea energiei; 

c) Utilizarea tehnologiilor verzi şi inovaţiilor; 

d) Gestionarea deşeurilor, reducerea consumului; 

e) Implicarea comunităţii – gestiune participativă, consum responsabil. 

 

Experienţa acumulată va fi utilizată în dezvoltarea de alte proiecte demonstrative pentru case pasive şi 

case active sau case cu un consum aproape de zero. 

 

Modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei termice în sisteme centralizate 

 

Acest obiectiv se va realiza și prin Programul Termoficare 2006-2015 căldură şi confort.  

Perioada de implementare a programului Termoficare căldură şi confort va fi extinsă până în 2020, iar 

acţiunile vor viza, în principal, modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei termice 

în sisteme centralizate.  
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Prin aplicarea programului se vor realiza următoarele: (i) reducerea semnificativă a costurilor cu energia 

termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum; (ii) reducerea consumului de resurse 

energetice primare cu cel puţin 1 milion Gcal/an, aproximativ 100.000 tep/an, faţă de consumul de 

resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie, în anul 2004; 

(iii) reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport ale agentului termic primar şi în reţelele de 

distribuţie, până la valoarea de maximum 15% din cantitatea de energie vehiculată.  

 

Program de sprijin pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile ocupate de persoanele cu 

venituri reduse 

 

Proiectul “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din 

România” demarat în 2011, urmăreşte creşterea performanţei energetice la 40 de clădiri precum 

grădiniţe, creşe, dispensare, azile de bătrâni, case și alte asemenea din comunităţi cu venituri reduse, 

folosind tehnologii locale, materiale tradiţionale, distincte pentru fiecare zonă, şi având ca ţintă 

reducerea costurilor pentru consumul de combustibil.  

Proiectul poate fi extins pentru clădirile ocupate de persoanele cu venituri reduse.  

 

Programe de încurajare a consumatorilor pentru achiziţionarea de articole electrice şi electrocasnice 

cu eficienţă energetică crescută  

 

Se va încuraja stimularea modificării comportamentului de alegere a consumatorilor prin achiziţionarea 

de echipamentele electrice şi electrocasnice cu eficienţă crescută. 

Se vor aplica prevederile incluse în Regulamentul (CE) nr. 106/2008/CE al Parlamentului European și 

al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficienţa 

energetică a echipamentelor de birou, care impune autorităţilor administrației publice centrale din 

statele membre să achiziţioneze echipamente depăşind un grad de eficienţă energetică prestabilit.  

Experienţa acumulată şi rezultatele obţinute din derularea programelor anterioare, vor fi utilizate pentru 

continuarea şi diversificarea acţiunilor de creştere a eficienţei energetice a echipamentelor electrice de 

uz casnic similare şi sunt necesare încurajarea şi sprijinirea unor astfel de programe precum şi 

extinderea lor, contribuind la implicarea utilizatorilor finali şi la importante reduceri de emisii de gaze 

cu efect de seră la nivel naţional. 

 

Reducerea consumului de apă 

 

Reducerea consumului de apă potabilă va trebui să devină o prioritate naţională pentru următoarea 

decadă, deoarece conduce şi la o reducere substanţială a consumului de energie folosit la pomparea 

apei.   

 

Programe de educare şi conştientizare a populaţiei 

 

În tot procesul de planificare şi dezvoltare urbană, precum şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră la nivel de comunitate, un rol foarte important revine societăţii civile.  

Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor este necesară pentru o mai bună 

înţelegere a necesităţii promovării unor politici şi măsuri de reducere a emisiilor de GES la nivel local.  

 

Creșterea suprafeţelor de spaţii verzi în zonele urbane şi periurbane 

 

Îmbunătăţirea legislaţiei privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, în prezent fiind în vigoare 

Ordinul al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al 

unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, cu modificările ulterioare, va contribui la limitarea 

extinderii urbane necontrolate. 
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Construcţia şi reabilitarea spaţiilor verzi vor continua să reprezinte o prioritate pentru administraţia 

publică locală şi vor trebui susţinute prin derularea unor proiecte finanţate atât din bugetele locale, 

naţionale cât şi din proiectele finanţate de organismele financiare internaţionale.  

 

Pădurile periurbane sau centurile verzi ale localităţilor şi marilor oraşe reprezintă o prioritate constituind 

o sursă naturală de stocare a carbonului. Pentru dezvoltarea şi întreţinerea lor sunt necesare programe de 

extindere a spațiilor verzi şi în vecinătatea zonelor urbane. 

 

4.2 Procese Industriale 

 

Potrivit Inventarului Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră elaborat în anul 2012, emisiile de 

GES provenite din sectorul Procese Industriale reprezentau în România, în anul 2010 cca 13% din 

totalul emisiilor, incluzând LULUCF şi cca 10% din totalul emisiilor, excluzând LULUCF.  

 

Din punctul de vedere al ponderii, nu sunt modificări esenţiale faţă de anul de bază - 1989, când în 

România, sectorul Procese Industriale reprezenta cca 15% din totalul emisiilor incluzând LULUCF şi 

cca 14% din totalul emisiilor excluzând LULUCF. 

 

După anul 1990 România a suferit o considerabilă diminuare a activităţilor industriale fapt evidenţiat şi 

în diminuarea cu aproape 68% a emisiilor provenite din acest sector, între 1989 şi 2010, de la cca 40 

milioane tone la cca 13 milioane tone CO2 e.  

Potrivit strategiei de dezvoltare a României, fundamentată prin studiul lansat de către Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri „REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI 

STRATEGII” din anul 2010, activitatea sectorului industrial va avea în viitor un ritm accelerat, ceea ce 

poate conduce la creşterea emisiilor de GES.  

 

Este esenţial ca la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare a industriei româneşti să se aibă în 

vedere şi necesitatea de analiză a emisiilor de GES.  

 

De asemenea, trebuie avută în vedere viziunea europeană asupra economiei Comunităţii în anul 2050, o 

economie cu emisii scăzute de carbon.   

 

Emisiile de GES din domeniul Proceselor Industriale sunt generate în principal ca urmare a proceselor 

chimice şi a proceselor de ardere în care obţinerea căldurii nu reprezintă scopul principal al procesului 

respectiv.   

 

Printre marii generatori de GES se numără industria metalurgică, industria chimică, rafinarea produselor 

petroliere, industria celulozei şi hârtiei, industria cimentului, industria ceramicii şi sticlăriei.  

 

Reglementarea emisiilor de GES din aceste ramuri industriale la nivel european se face fie prin schema 

de comercializare a certificatelor de emisii de GES, promovată prin Directiva 2003/87/CE cu 

amendamentele sale ulterioare, fie prin Decizia 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea angajamentelor până în 2020.  

 

Reducerea emisiilor din Procesele Industriale se va realiza în principal prin aplicarea măsurilor de 

creştere a eficienţei energetice prevăzute în Planul Naţional de Acţiune privind Eficienţa Energetică, 

prin optimizarea fluxurilor tehnologice şi prin promovarea tehnologiilor verzi.  

 

Obiective strategice:  

 

Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad ridicat de 
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profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; ameliorarea pregătirii profesionale în 

domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte corespunzătoare de 

pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu experienţă ridicată în acest domeniu. 

 

Includerea analizei privind emisiile de GES în cerinţele standard de evaluare a politicilor publice în 

domeniul economic pe perioada de aplicare şi post aplicare a politicii publice 

 

În prioritizarea dezvoltării tuturor ramurilor industriale este necesar să se analizeze şi aspectul emisiilor 

de GES. 

Acest lucru va înlesni definirea politicilor şi măsurilor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare şi 

mediu la nivelul anului 2050 formulate de UE pentru a promova o economie competitivă bazată pe 

cunoaştere, inovaţie şi emisii reduse de carbon.  

 

Promovarea tehnologiilor eficiente şi a industriilor curate, ţinându-se seama de punctele tari ale 

economiei româneşti 

 

Se va asigura adoptarea unor măsuri de stimulare a investiţiilor aferente unor echipamente care să 

permită generarea de emisii scăzute de GES. 

 

Promovarea unor acorduri pe bază de voluntariat care să contribuie la accelerarea procesului de 

eficientizare a consumului de resurse în industrie 

 

În scopul sprijinirii operatorilor economici prezenţi în industriile energofage, se vor propune măsuri 

care să vizeze participarea acestora prin intermediul unor acorduri voluntare la campanii de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice proprii sau a clienţilor lor, cu posibilitatea valorificării reducerilor 

de emisii asociate aplicării măsurilor adoptate.  

 

Un rol important îl va avea utilizarea Mecanismelor Flexibile ale Protocolului de la Kyoto sau a celor ce 

vor fi stabilite ulterior acestui Protocol.  

 

4.3 Agricultură 

 

Potrivit datelor preliminare ale recensământului agricol general din anul 2010, suprafaţa agricolă a 

României era de cca 15.9 milioane hectare din care în 2010 erau utilizate cca 13.3 milioane ha și 13.9 

milioane ha în 2005, 13.75 milioane ha în 2007.  

 

Numărul exploataţiilor agricole, în 2010, era de cca. 3,9 milioane, din care 99,2% exploataţii agricole 

fără personalitate juridică şi 0,8% exploataţii agricole cu personalitate juridică.  

 

Emisiile de GES provenite din sectorul agricultură, în România, au înregistrat o reducere considerabilă. 

 

Emisiile de GES în anul 2010 în sectorul Agricultură au reprezentat aproximativ 52.80% din emisiile 

înregistrate în anul 1989, conform datelor furnizate în Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect 

de Seră - INEGES 2012), respectiv cca 17.70 milioane tone, comparativ cu 37.5 milioane tone.  

 

Totodată, emisiile provenind din sectorul agricultură au reprezentat în anul 2010 o pondere de cca 

14.28% din totalul emisiilor de GES ale României, excluzând LULUCF. 

 

La nivelul Uniunii Europene, emisiile de GES provenite din agricultură au o pondere cuprinsă între 2% 

şi 26% în totalul emisiilor, având o medie de aprox. 14% din total.  

 

În Europa, agricultura este cea mai importantă sursă de emisii de protoxid de azot – N2O şi metan – 

CH4. 
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Emisiile antropice provenite din agricultură sunt estimate cu un grad ridicat de incertitudine deoarece 

activităţile din agricultură implică o mare varietate de procese biologice care conduc la emisii naturale 

de GES.  

 

În documentele strategice de dezvoltare, respectiv Strategia Europa 2020, dar şi documentul Comisiei 

Europene privind Foaia de Parcurs pentru o Economie Competitivă cu Emisii Reduse de Carbon 

în 2050, agricultura este considerată cu un potenţial semnificativ de dezvoltare economică, de generare 

de locuri de muncă, dar şi de reducere a emisiilor de GES.  

 

Reducerea emisiilor de GES din acest sector va fi abordată prin aplicarea Deciziei 406/2009/CE şi va 

contribui la respectarea emisiilor anuale alocate doar prin realizarea unui plan anual specific de emisie a 

GES aferent perioadei 2013-2020.  

 

Cadrul naţional de reglementare a sectorului cuprinde acte normative care se referă la: sectorul vegetal, 

zootehnic şi industrie alimentară, control fitosanitar, dezvoltare rurală, dar şi la bunele practici agricole 

şi de instrumentele de sprijin financiar promovate până în prezent au sprijinit implementarea unor 

măsuri care au vizat în mod indirect diminuarea emisiilor de GES din acest sector.  

 

Printre acestea enumerăm: 

a) programe de promovare şi susţinere a sistemelor de agricultură ecologică; 

b) modernizarea exploataţiilor agricole; 

c) plăţi de agro-mediu; 

d) sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de IMM-uri; 

e) implementarea sistemului de eco-condiţionalitate; 

f) elaborarea codului de bune practici agricole şi de bune practici în fermă; 

g) programul de modernizare a fermelor agricole – inclusiv Programul Rabla la tractoare; 

h) creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

i) renovarea şi dezvoltarea satelor; 

j) sprijin pentru creşterea suprafeţelor împădurite; 

k) prima împădurire a terenurilor agricole; 

l) tehnologii de producere şi utilizare a biocarburanţilor la nivel de fermă şi de valorificare a 

biomasei, cum ar fi: peleţi, brichete. 

Utilizarea în continuare a acestor instrumente va trebui stabilită în planul anual de emisie de GES 

specific acestui sector, aferent perioadei 2013-2020. 

 

Întrucât utilizarea durabilă a biomasei reprezintă un mijloc de reducere a emisiilor de GES la nivel 

naţional, gestiunea biomasei în ţara noastră va respecta prevederile cuprinse în Planul Naţional de 

Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile şi Planul de Acţiune pentru Biomasă întocmite 

sub egida autorităţilor relevante ale administraţiei publice centrale. 

 

Obiective strategice 

 

Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere a emisiilor asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad 

ridicat de profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; creşterea nivelului de pregătire 

profesională în domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte 

corespunzătoare de pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu un nivel de expertiză 

ridicat în acest domeniu. 
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Reducerea emisiilor provenite din activităţile specifice fermelor, respectiv metan şi protoxid de azot 

 

Deşi activitatea acestui sector a înregistrat un declin semnificativ după anul 1990 ceea ce a condus la 

diminuarea emisiilor de GES, în continuare nivelul scăzut al emisiilor din acest sector trebuie menţinut 

prin optimizarea tuturor activităţilor specifice în următoarele sub-sectoare.  

 

În sub-sectorul vegetal:  

a) diversificarea culturilor; 

b) promovarea culturilor de leguminoase în asolamente;  

c) utilizarea seminţelor şi materialului săditor cu calităţi superioare de adsorbţie şi valorificare a 

îngrăşămintelor, în special cele natural organice; 

d) practicile de management al solului care să prevină degradarea și sărăcirea solului în elemente 

nutritive; 

e) asigurarea și sprijinirea de soiuri de culturi cu potențial mare pentru adaptarea la schimbările și 

riscurile climatice; 

f) reducerea emisiilor de protoxid de azot și de metan din agricultură prin utilizarea redusă de 

îngrășăminte cu azot și a pesticidelor; 

g) promovarea sistemelor de producţie moderne, cu consum redus de energie;  

h) interzicerea acțiunilor de ardere a miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil; 

i) promovarea utilizării eficiente a energiei de către fermieri şi operatori economici din agricultură. 

 

În sub-sectorul creşterii animalelor:  

a) ameliorarea hranei animalelor în vederea în vederea îmbunătăţirii proceselor digestive;  

b) practici îmbunătățite pentru gestionarea efectivului de animale;  

c) asigurarea și sprijinirea de rase de animale locale cu potențial mare pentru adaptarea la 

schimbările climatice și riscurile climatice;   

d) ameliorarea genetică, întreţinerea pajiştilor permanente, evitarea păşunatului excesiv sau prin 

cosirea lor cel puţin o dată pe an;  

e) interzicerea acţiunii de incendiere a pajiştilor permanente. 

 

În sectorul de management al deşeurilor organice rezultate de la animale: 

a) îmbunătăţirea managementului reziduurilor zootehnice prin utilizarea mijloacelor tehnice de 

stocare adaptate diferitelor tipuri de reziduuri şi încorporarea acestora în sol; 

b) procesarea reziduurilor pentru producerea de biogaz şi compost. 

 

Se vor continua practicile existente şi se vor promova prin fundamentare ştiinţifică noi practici de 

limitare şi reducere a emisiilor de GES din acest sector.  

 

Reducerea pierderilor de carbon din sol şi îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a acestuia 

 

Acest obiectiv se va realiza prin următoarele măsuri:  

Managementul solului:  

a) se va evita efectuarea de lucrări de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului; 

b) practicarea agriculturii de conservare şi realizarea de economii de combustibili; 

c) introducerea tehnologiilor agricole moderne de utilizare a soiurilor de plante rezistente la secetă, 

boli şi dăunători, pentru care sunt necesare mai puţine lucrări agrotehnice; 

d) protejarea materiei organice în sol, în mod special în solurile bogate în carbon, cum ar fi: 

mlaştini, turbării și alte asemenea; 

e) restaurarea /refacerea mlaştinilor şi a turbăriilor; 

f) restaurarea /refacerea carbonului în solurile degradate, cu risc ridicat de eroziune sau 

deşertificare;  

g) respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură. 

 

 



 26 

Managementul terenurilor: 

a) respectarea sezoanelor de însămânţare primăvara, toamna şi evitarea desfăşurării acestora în 

timpul iernii;  

b) executarea lucrărilor agricole pe terenurile în pantă mai mare de 12% urmărind traseele curbelor 

de nivel l;  

c) menţinerea teraselor existente pe terenul agricol;  

d) evitarea defrişărilor arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;  

e) evitarea tăierilor la „ras” a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare;  

f) evitarea instalării vegetaţiei invazive pe terenurile agricole, inclusiv pe cele care nu sunt folosite 

în scopul producţiei;  

g) diversificarea culturilor şi practicarea rotaţiei acestora;  

h) menţinerea şi protejarea pajiştilor permanente;  

i) utilizarea culturilor adaptate condiţiilor de sol mlăştinos, ca alternativă la drenarea solurilor;  

j) practicarea agriculturii ecologice;  

k) înfiinţarea de culturi de specii forestiere pentru utilizarea biomasei rezultate în scopuri 

energetice.  

 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi contribuţii la dezvoltarea sectorului de obţinere a energiei din 

surse regenerabile, prin: 

 

a) utilizarea biolichidelor şi a biomasei la obţinerea de energie termică în cadrul fermei; 

b) implementarea tehnologiilor de colectare şi valorificare a reziduurilor agricole; 

c) realizarea de microinstalaţii de obţinere a biogazului în fermă sau în grupuri de ferme; 

d) introducerea altor tipuri de energii regenerabile precum energia eoliană, solară, geotermală; 

e) dezvoltarea spaţiilor de depozitare a producţiei agricole. 

 

Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a sectorului şi a interdependenţei cu schimbările climatice, prin: 

 

a) întărirea capacităţii instituţionale, prin crearea unui departament specializat în cadrul 

ministerului de resort, cu reprezentare la nivelul structurilor teritoriale; 

b) introducerea unor programe de informare şi educaţie continuă a fermierilor şi a specialiştilor 

din agricultură privind: adaptarea agriculturii la schimbările climatice; atenuarea efectelor 

schimbărilor climatice asupra agriculturii şi mediului rural; utilizarea surselor de energie 

regenerabilă: biomasă, biocarburanţi, biolichide, biogaz și alte asemenea; 

c) realizarea şi/sau achiziţionarea de publicaţii de specialitate, ca de exemplu: reviste, cărţi, 

broşuri, pliante, postere, privind: producerea şi utilizarea biomasei din agricultură şi industriile 

conexe; sisteme de colectare şi valorificare a deşeurilor agricole; tehnologii de cultivare a 

plantelor energetice precum salcie energetică, plop energetic, Miscanthus, Camelina și alte 

asemenea; promovarea unor tehnici şi tehnologii de valorificare a biomasei din agricultură; 

d) realizarea de seminarii, întâlniri, dezbateri privind schimbările climatice, agricultura şi 

energiile regenerabile, cu participarea reprezentanţilor fermierilor, IMM-urilor din mediul rural, 

autorităţilor administrației publice locale şi centrale, camerelor agricole, institutelor de 

învăţământ şi cercetare, ONG-urilor și altele asemenea; 

e) promovarea unor acorduri pe bază de voluntariat care să contribuie la accelerarea procesului 

de modernizare a agriculturii simultan cu reducerea emisiei specifice. 

 

4.4. Utilizarea Terenurilor, Schimbarea Utilizării Terenurilor, Silvicultură  

 

Pădurile sunt o verigă esenţială în ciclul global al carbonului, prin capacitatea de a absorbi prin 

fotosinteză CO2 din atmosferă şi de a-l stoca în biomasa proprie, în sol şi în litieră, reprezentând astfel 

cel mai mare rezervor de carbon din biosfera terestră.  

 

Din cantitatea de CO2 stocată, cca 76% este masă lemnoasă şi biomasă precum trunchi, crengi, frunze şi 

cca 24% se află în rădăcini şi sol. 
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În procesul de despădurire 38% din CO2 absorbit se eliberează imediat.   

 

Pădurea are de asemenea un rol deosebit de important în reducerea efectelor negative ale precipitaţiilor 

abundente şi ale fenomenului de secetă şi în prevenirea unor efecte favorizate de schimbările climatice 

precum eroziunea solului. 

 

Potrivit inventarelor naţionale de estimare a emisiilor de GES întocmite sub UNFCCC, cantitatea medie 

anuală de carbon sechestrat de către pădurile României este de cca. 42,9 Mt CO2 eq, reprezentând cca. 

25% din emisiile totale la nivelul ultimilor ani, conform datelor cuprinse în Inventarul Naţional al 

Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, INEGES-2012).  

 

Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul păduri şi alte terenuri împădurite 
 

În procesul de degradare a pădurilor şi despădurire, suplimentar emisiilor de CO2, se produc şi emisii de 

CH4.  

 

După defrişare, terenul căruia i se acordă o altă utilizare poate deveni o sursă suplimentară de emisii.  

 

În acest mod, bilanţul de carbon al terenului defrişat şi atribuit altor utilizări poate fi defavorabil 

capacităţii de sechestrare a carbonului din atmosferă.  

 

Obiective strategice: 

 

Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind creşterea capacităţii de absorbţie a gazelor cu efect de 

seră prin rezervoare naturale  

 

Promovarea măsurilor de sporire a capacităţii de absorbţie a gazelor cu efect de seră prin rezervoare 

naturale în vederea asigurării unei contribuţii importante la efortul naţional de reducere a emisiilor de 

GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea atingerii obiectivelor de reducere asumate pe plan 

internaţional şi european necesită un grad ridicat de profesionalism din partea autorităţilor administraţiei 

publice; ameliorarea pregătirii profesionale în domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor 

programe/proiecte corespunzătoare de pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu un 

nivel de expertiză ridicat în acest domeniu. 

 

Creşterea suprafeţei forestiere  

 

a. Stoparea tăierilor ilegale 
 

Se cunoaşte că după anul 1990 în ţara noastră au avut loc tăieri ilegale de masă lemnoasă, care au 

favorizat producerea de inundaţii şi alunecări de terenuri, generând efecte de multe ori devastatoare 

asupra comunităţilor locale şi infrastructurii.  

În zonele sudice ale ţării au fost semnalate tendinţe de aridizare şi deşertificare ca urmare a distrugerii 

perdelelor forestiere de protecţie şi tăierilor ilegale a unor întregi trupuri de pădure.  

Pentru stoparea acestui fenomen s-a elaborat Planul Naţional de Combatere a Tăierilor Ilegale.  

Pe viitor, măsurile prevăzute în cadrul acestui document vor trebui continuate şi actualizate în scopul 

conservării funcţiilor fondului forestier. 

 

b. Reconstrucţia ecologică forestieră 

 

Sunt necesare asigurarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică forestieră, prin împădurirea terenurilor 

degradate, improprii pentru folosinţe agricole, precum şi a terenurilor neproductive, indiferent de forma 

de proprietate, în scopul protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de 

mediu.  
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Prin aplicarea Programului Naţional de Împădurire:  

a) se va diminua impactul schimbărilor climatice şi riscul deşertificării, mai ales în zonele deficitare 

în păduri, 

b) se va ameliora regimul scurgerilor de suprafaţă şi se va diminua riscul producerii inundaţiilor, 

alunecărilor de teren, eroziunilor, colmatării lacurilor de acumulare,  

c) se vor introduce în circuitul economic suprafeţe importante de teren, se vor ameliora condiţiile 

pedoclimatice pentru culturile agricole – în zonele acoperite de perdele forestiere de protecţie,  

d) se vor crea coridoare ecologice,  

e) se vor crea resurse alternative pentru populaţie şi locuri de muncă – baze solide ale dezvoltării 

durabile în mediul rural. 

Potrivit Programului Național de Împădurire, care urmează a fi aprobat, în perioada 2014 – 2020 se vor 

asigura împăduriri ale: 

a) terenurilor degradate preluate de Regia Naţională a Pădurilor –– 12 200 ha; 

b) terenurilor degradate deţinute de persoane fizice şi consilii locale – 12200 ha; 

c) terenurilor agricole – 38 900 ha; 

d) terenurilor agricole degradate deţinute de asociaţii de proprietari, unităţi administrativ teritoriale, 

unităţi de învăţământ, unităţi de cult – 90 000 ha; 

e) înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie – 6 700 ha. 

Pentru finanţarea acestor lucrări, fondurile vor fi asigurate atât de la bugetul de stat cât şi din Fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din Programul Naţional de Dezvoltare Forestieră. 

 

Protecţia pădurilor virgine şi cvasi-virgine 

 

Peisajul forestier intact va trebui să fie protejat de activităţile umane cu impact negativ prin lege, 

întrucât cercetările efectuate au indicat faptul că absenţa unor intervenţii de gestionare a pădurii a 

contribuit la creşterea cantităţii de carbon stocat. În România mai mult de 40% din fondul forestier 

naţional are atribuite funcţii de protecţie a solului, a apelor, contra factorilor climatici şi alte asemenea. 

În situaţia menţionată se află şi peisajul situat în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, care include 

cea mai mare parte a Parcului Naţional Retezat, suprafeţe din Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei 

şi din Geoparcul Dinozaurilor Haţeg, împreună cu suprafeţe adiacente neincluse în arii naturale 

protejate.  

 

Protecţia şi refacerea ecosistemelor acvatice din păduri 

 

Se ştie că ecosistemele acvatice din păduri, cum ar fi sectoarele de râu cu lunci inundabile, lacurile, 

mlaştinile, turbăriile, tinoavele, furnizează bunuri şi servicii de mediu importante în ecologia pădurilor.  

În circuitul natural al apei, stocarea apei în perioadele de secetă, protecţia împotriva inundaţiilor prin 

luncile naturale şi aportul la diversitatea ecologică, în special mlaştinile, turbăriile şi tinoavele au o 

contribuţie importantă la stocarea carbonului.  

Protecţia/conservarea continuă a ecosistemelor acvatice naturale sau semi-naturale şi refacerea celor 

deteriorate pot contribui semnificativ la creşterea capacităţii de absorbţie a carbonului din atmosferă. 

 

Ameliorarea stării de sănătate a pădurilor  

 

Un rol foarte important în absorbţia CO2 din atmosferă de către fondul forestier îl are starea de sănătate 

a pădurilor.  

Sănătatea pădurilor se asigură printr-o activitate de protecţie corespunzătoare a pădurilor, care 

urmăreşte prevenirea atacurilor produse de boli şi dăunători precum şi combaterea acestora.  

În activitatea de protecţie a pădurilor se va continua folosirea unor practici silvotehnice adecvate vizând 

reducerea la minimum a folosirii substanţelor chimice, poluante şi utilizarea în principal a insecticidelor 

şi fungicidelor selective, biodegradabile, biologice, sau se va avea în vedere folosirea unor metode 

mecanice care să nu aibă efecte dăunătoare asupra omului şi asupra ecosistemului.    

 

Utilizarea eficientă a produselor lemnoase  
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Reprezintă o măsură indirectă de a limita emisiile de CO2 prin diminuarea distrugerilor produselor 

lemnoase rezultate ca urmare a utilizării eficiente a acestora.  

În acest sens se vor avea în vedere îmbunătăţirea calităţii produselor din lemn, îmbunătăţirea procesului 

de prelucrare a lemnului şi creşterea gradului de reciclare şi reutilizare a produselor din lemn precum și 

certificarea produselor forestiere. 

 

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru realizarea managementului forestier 

 

Se va urmări creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în vederea 

îmbunătăţirii managementului forestier cu implicaţii în eficientizarea activităţilor de monitorizare şi 

promovare a bunelor practici pentru sporirea capacităţii de absorbţie a CO2 din atmosferă de către 

fondul forestier.  

 

Dezvoltarea unor scheme naţionale de bonificaţii pentru împăduriri, reîmpăduriri, conservarea 

pădurilor virgine  

 

Ideea centrală a programului va fi aceea de utilizare a unor fonduri naţionale/internaţionale pentru a 

finanţa proiectele care implică reducerea defrişărilor şi a degradării pădurilor. Mecanismele trebuie 

studiate și adaptate posibilităţilor de implementare ale României. 

 

Educaţie, cercetare şi conştientizare 
 

Activităţile de educaţie, cercetare şi conştientizare a problematicii privind contribuţia fondului forestier 

la reducerea concentraţiei de GES din atmosferă şi de realizare a obiectivelor de reducere a emisiilor 

asumate la nivel naţional vor juca un rol foarte important la schimbarea practicilor de management şi 

utilizare a pădurilor. 

Campaniile de conştientizare vor trebui, ca şi până în prezent, să se adreseze publicului larg, cu accent 

în mod special pe: (i) comunităţile care trăiesc în zone deficitare în păduri; (ii) proprietarii privaţi de 

pădure; (iii) personalul inspectoratelor silvice; (iv) Regia Naţionala a Pădurilor ”Romsilva”; (v) factorii 

de decizie la nivel Guvernamental, precum şi (vi) ONG-uri şi mass-media. 
  

4.5 Gestiunea deşeurilor 
 

Gestiunea judicioasă a deşeurilor este un mijloc pentru identificarea, cuantificarea şi evaluarea 

serviciilor ecosistemice în vederea adoptării celor mai bune decizii privind prezervarea, conservarea şi 

gestionarea mediului, şi implicit un mijloc de reducere a emisiilor de GES. 

 

Emisiile din sectorul deşeurilor reprezintă 5.73% din totalul emisiilor de GES, excluzând LULUCF, şi 

sunt reprezentate în principal de gazul metan rezultat din descompunerea anaerobă a deşeurilor solide 

eliminate prin depozitele de deşeuri şi tratarea apelor uzate. 

 

Totodată, cantităţi importante de dioxid de carbon sunt generate prin depozitarea deşeurilor solide şi 

incinerarea deşeurilor. 

Cantităţi reduse de protoxid de azot sunt emise din tratarea apelor uzate. 

 

De asemenea, prin recuperarea unor materiale care ar putea fi reutilizate/reciclate, se vor economisi 

resurse naturale şi energie evitându-se emisiile de GES asociate obţinerii materialelor respective din 

materia primă naturală.  

Totodată, prin transportul deşeurilor de la locul generării către locul prelucrării/depozitării/eliminării se 

generează, în mod indirect, emisii de GES.  

În consecinţă, pentru diminuarea emisiilor de GES, este necesară optimizarea distanţelor de transport de 

la locul de generare la staţia de eliminare a deşeurilor respective.   
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În România, cantitatea de deşeuri municipale generate a înregistrat o creştere cu cca 34.12% în anul 

2010, comparativ cu cantitatea de deşeuri generate în anul 1989, anul de referinţă pentru România
3
.  

 

Cadrul european 

 

Cadrul naţional de reglementare a acestui sector este adaptat legislaţiei europene.  

Pentru evaluarea potenţialului de reducere a emisiilor de GES din acest sector este necesară analiza 

măsurilor de gestiune a deşeurilor incluse în planurile şi strategiile de gestiune a deşeurilor în vigoare şi 

promovate la nivel naţional.   

 

Obiective strategice 

 

Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere a emisiilor asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad 

ridicat de profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; ameliorarea pregătirii 

profesionale în domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte 

corespunzătoare de pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu un nivel de expertiză 

ridicat în acest domeniu. 

 

Prevenirea producerii deşeurilor  

 

Este necesară includerea în lista indicatorilor de monitorizare a elementelor specifice estimării emisiilor 

de GES.  

 

Reducerea cantităţilor de deşeuri organice depozitate  

 

Întrucât descompunerea deşeurilor organice generează emisii de metan măsurile de management vor 

urmări extinderea practicilor de valorificare energetică a acestor emisii.  

 

Obiective strategice orizontale 
 

Obiectivele identificate în pachetul legislativ ”Schimbări Climatice - Energie” vor fi realizate prin 

implementarea Strategiei Europa 2020 la nivel european:  

a) reducerea gazelor cu efect de seră cu 20%;  

b) reducerea consumului final de energie cu 20% prin creşterea eficienţei energetice;  

c) producerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile. 

 

Reducerea emisiilor de GES pe termen lung cu respectarea limitării încălzirii globale cu maximum 2°C 

comparativ cu temperatura medie din perioada preindustrială se va asigura prin dezvoltarea şi 

implementarea unei strategii economice de dezvoltare bazată pe emisii reduse de carbon.   

Pentru acoperirea costurilor de aplicare a măsurilor prevăzute pentru reducerea emisiilor de GES în 

perioada 2013-2020, în baza recomandărilor UE, este necesară o bună cooperare între Autoritățile 

Publice şi sectorul privat.  

Importanţa schimbărilor climatice şi în mod special realizarea măsurilor de reducere a emisiilor sunt 

reflectate în propunerea instrumentelor financiare stabilite la nivel european aferente perioadei 2014-

2020.  

Acoperirea costurilor legate de implementarea măsurilor incluse în această strategie se va realiza şi prin 

elaborarea şi implementarea unor proiecte finanţate prin aceste instrumente financiare.   

În sensul celor menţionate mai sus, se impune atingerea unui număr de obiective strategice orizontale: 

 

                                                      
3
 Sursa: Inventarul Naţional al Emisiilor de GES 2012 
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4.6 Dezvoltarea strategiilor sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Ţinând cont de obligaţiile de respectare a obiectivelor naţionale anuale de reducere a emisiilor de GES 

în concordanţă cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE, este necesar ca la nivelul fiecărui sector 

economic să se elaboreze strategii şi planuri de acţiune care să identifice măsurile şi resursele necesare 

pentru a asigura la nivel naţional traiectoria liniară de emisie în perioada 2013-2020.  

 

Aşa cum s-a menţionat şi anterior, aceste strategii sectoriale vor ţine cont de nivelul de emisie şi 

potenţialul de reducere la nivelul fiecărui sector precum şi de priorităţile de dezvoltare ale acestor 

sectoare.  

 

O contribuţie semnificativă privind acoperirea costurilor aferente implementării planurilor de acţiune 

sectoriale o vor avea instrumentele financiare europene care trebuie accesate prin proiecte 

corespunzătoare.  

 

Promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES şi planificarea sectorială a emisiilor în vederea 

atingerii obiectivelor de reducere asumate pe plan internaţional şi european necesită un grad ridicat de 

profesionalism din partea autorităţilor administraţiei publice; ameliorarea pregătirii profesionale în 

domeniu se va realiza prin promovarea şi finanţarea unor programe/proiecte corespunzătoare de 

pregătire profesională şi schimb de experienţă cu ţările cu un nivel de expertiză ridicat în acest domeniu. 

 

Identificarea variantelor pentru optimizarea utilizării prevederilor articolului 24.a al Directivei EU 

ETS  

 

La nivel european există preocupări intense dedicate utilizării posibilităţilor de introducere a unor 

mecanisme de domestic offseting prevăzute de către articolul 24a al Directivei EU ETS. România 

trebuie să analizeze posibilităţile şi oportunitatea introducerii unor astfel de mecanisme la nivel naţional, 

în scopul optimizării eforturilor de reducere a emisiilor în sectoarele non-ETS şi asigurării unor 

oportunităţi locale operatorilor din sectoarele ETS. 

 

Identificarea opţiunilor în vederea asigurării unui tratament echitabil între operatorii care se află și cei 

care nu se află sub incidența prevederilor ETS dar care funcţionează în sectoare ETS  

 

Pentru instalaţiile care funcţionează în sectoarele reglementate prin schema EU ETS, dar care au o 

putere termică normală mai mică de 35MW şi emisii de dioxid de carbon echivalent sub 25000 tone, şi 

care nu mai intră sub incidenţa acestei scheme, în scopul eliminării caracterului discriminatoriu, se vor 

crea instrumente care vor determina ca aceste instalaţii să adopte măsuri de reducere a emisiilor 

echivalente cu acelora care sunt sub schema EU ETS.  

 

Identificarea opţiunilor optime pentru utilizarea flexibilităţilor prevăzute de către Decizia nr. 

406/2009/CE. 

 

Pentru optimizarea costurilor efortului de reducere a emisiilor de GES pot fi utilizate mecanisme 

precum banking-ul şi împrumutarea drepturilor de emisii între ani, transferul reducerilor de emisii 

suplimentare între State şi realizarea de investiţii în proiecte de reducere a emisiilor în alte State 

Membre, alături de mecanismele Protocolului de la Kyoto.  

 

România trebuie să elaboreze studii pentru identificarea variantei optime la nivel naţional. 

 

Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor 

 

Eforturile autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale de atingere a ţintelor şi obiectivelor de 

reducere a emisiilor de GES vor fi însoţite de dezvoltarea unor programe de informare şi conştientizare 
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adecvată a societăţii civile la nivel naţional, în scopul asigurării unui sprijin corespunzător din partea 

acesteia în procesul de promovare a măsurilor necesare de reducere a emisiilor de GES . 

 

Dezvoltarea activităţilor de cercetare în domeniul schimbărilor climatice pentru toate sectoarele de 

activitate 

 

Pentru elaborarea şi adoptarea măsurilor de reducere sectorială a emisiilor este necesară dezvoltarea 

unor studii de cercetare specifică şi se impune creşterea experienţei mediului de cercetare în abordarea 

problematicii schimbărilor climatice.  

 

Este necesară şi dezvoltarea unor centre şi/sau programe de cercetare specifice pentru fiecare sector prin 

care să se identifice soluţiile de reducere a emisiilor necesare în funcţie de cerinţele de dezvoltare 

economică a sectoarelor respective.  

 

Promovarea achiziţiilor publice ecologice cu analiza ciclului de viaţă al produsului 

 

Se va asigura promovarea unui sistem de achiziţii publice ecologice ţinând cont de analiza ciclului de 

viaţă al produselor şi de amprenta de carbon a produselor respective. 

 

 

 

PARTEA A II-A ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE 

 

Listă de abrevieri 

 

ANM Administraţia Naţională de Meteorologie 

SC Schimbările Climatice 

ASC Adaptarea la efectele Schimbărilor Climatice 

RCGES Reducerea concentraţiei GES în atmosferă 

CSC Cercetarea din domeniul Schimbărilor Climatice 

AS Adaptarea Sectorială 

ICAS Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 

INCDPAPM 

(ICPA) 

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA 
IGAR  Institutul de Geografie al Academiei Române 

INCDT Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Turism 

INHGA Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor 

INSP Institutul Naţional de Sănătate Publică 

GAESC Ghid pentru Adaptarea la Efectele Schimbărilor Climatice  

GES Gaze cu Efect de Seră 

MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

ME Ministerul Economiei 

MMSC Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

MFP Ministerul Finanţelor Publice 

MT Ministerul Transporturilor  

MAN Ministerul Apărării Naţionale 

ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

ANASC Agenda Naţională de Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice 

 TM3 
Terra Mileniul III - ONG specializat pe probleme de schimbări climatice 
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Capitolul I 

Introducere 

 

Componenta de Adaptare din Strategia naţională privind schimbările climatice pentru perioada 2013-

2020 este rezultatul colaborării româno-olandeze în cadrul Proiectului G2G08/RM/6/2 “Îmbunătăţirea 

capacităţii efective şi dezvoltarea politicii privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice în 

România”. Proiectul interguvernamental a fost iniţiat de Ministerul Mediului şi Pădurilor - MMP şi 

Agenţia pentru Sustenabilitate, Inovaţie şi Cooperare Internaţională a Guvernului olandez- Agenţia 

olandeză, cu scopul de a oferi expertiză factorilor de decizie din România privind adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. 

 

Componenta de Adaptare la efectele Schimbărilor Climatice - ASC 2013-2020 are ca scop crearea unui 

cadru general de acţiune şi trasarea liniilor directoare care să permită fiecărui sector, respectiv fiecărei 

instituţii responsabile la nivel sectorial, să elaboreze un plan propriu de acţiune în conformitate cu 

principiile strategice naţionale. Consultările cu sectorul public au evidenţiat faptul că una din barierele 

majore în implementarea măsurilor din componenta de Adaptare la efectele schimbărilor climatice este 

centralizarea excesivă la nivelul MMSC. Reprezentanţii tuturor sectoarelor cheie consideră că este 

necesară o diseminare mai largă a informaţiei existente şi transferul responsabilităţilor de la MMSC 

către alte ministere implicate în procesul adaptării la efectele schimbărilor climatice. În acest sens, 

ministerele de resort îşi vor asuma direcţia strategică generală a ASC şi rolul ce le revine în realizarea 

obiectivelor ASC. 

 

Componenta actuală reprezintă un ghid pentru minimizarea efectelor adverse ale schimbărilor 

climatice în România formulând în acelaşi timp cadrul general de conştientizare şi de răspuns la 

problemele legate de schimbările climatice. Deşi multe aspecte ale schimbărilor climatice sunt asociate 

cu anumite niveluri de incertitudine precum cauze, efecte, prognoză și altele asemenea, evoluţia climei 

este indubitabilă şi necesită acţiuni urgente.  

 

Prin urmare, este imperativ ca România să adopte măsurile adecvate pentru a diminua impactul 

schimbărilor climatice pe teritoriului său şi pentru a proteja populaţia de efectele negative ale 

schimbărilor climatice.  

 

Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din cadrul strategiei actuale asigură o 

direcţie strategică de acţiune la nivel naţional şi nu constituie un plan de acţiune propriu zis. Ea are rolul 

de a fundamenta principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și programelor de acţiune la nivel 

sectorial, de a stabili obiectivele generale şi specifice ce vor trebui atinse prin măsuri şi acţiuni viitoare 

stabilite în funcţie de specificul concret al fiecărui sector în parte. 

În acelaşi timp, prezenta componentă are drept scop actualizarea Strategiei naţionale privind 

schimbările climatice 2005-2007 precum şi a Ghidului Naţional privind adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice - elaborat în anul 2008 - prin integrarea elementelor noi apărute ca urmare a: 

a) interviurilor realizate cu reprezentanţii sectoarelor prioritare; 

b) integrării rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul atelierului de lucru interactiv privind 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice, la care au participat factori de decizie din domeniul 

ASC;  

c) actualizării sectoarelor prioritare; 

d) identificării tuturor factorilor responsabili ASC; 

e) evaluării nivelului de conştientizare şi informare în sectorul public privind ASC;  

f) recomandărilor pentru optimizarea demersurilor de acţiune pentru ASC. 

 

Aceste noi elemente au rezultat ca urmare a consultărilor cu factorii interesaţi în ASC din România şi a 

contribuţiei experţilor olandezi în domeniul ASC. Prezentul document integrează contribuţiile, 

recomandările şi evaluările realizate în timpul interviurilor cu reprezentanţii sectoarelor prioritare, 

precum şi în timpul atelierului de lucru interactiv, în aceasta constând şi principala sa valoare adăugată.  
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În perioada premergătoare elaborării componentei ASC au fost realizate 12 interviuri la care au 

participat reprezentanţii a patru ministere, şapte institute de cercetare şi un ONG. La atelierul de lucru 

interactiv din data de 5 aprilie 2011 au participat 31 de persoane, reprezentând patru ministere, cinci 

institute de cercetare, o agenţie de aplicare a politicii, o organizaţie profesională şi un ONG.  

Acest proces consultativ a reprezentat atât o sursă de informare inestimabilă pentru actualizarea 

componentei de ASC, cât şi un exerciţiu de cooperare instituţională, esenţiale pentru întărirea cadrului 

instituţional existent, prin creşterea conştientizării, diseminarea informaţiei şi crearea unei reţele 

operaţionale ASC în România. Reflectarea opiniilor factorilor naţionali de decizie cu responsabilităţi în 

domeniul ASC, în elaborarea componentei de adaptare este necesară deoarece, în final, aceştia 

reprezintă factorii cheie care, cu susţinerea MMSC, vor promova măsuri şi acţiuni concrete la nivel 

sectorial în baza principiilor ce stau la baza fundamentării componentei de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice. 

 

Întrucât reducerea concentraţiei de GES în atmosferă - RCGES şi adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice sunt principalele componente ale Strategiei naţionale privind schimbările climatice pentru 

perioada 2013-2020, acestea trebuie corelate pentru determinarea celor mai eficiente măsuri și acţiuni 

din punct de vedere social şi economic şi respectiv a costurilor de aplicare în scopul minimizării 

efectelor schimbărilor climatice într-un orizont de timp şi cu costuri rezonabile. 

RCGES şi ASC vor fi armonizate atât în scopul îndeplinirii obligaţiilor internaţionale şi europene 

asumate de România în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât şi pentru a 

facilita dezvoltarea strategiilor sectoriale de adaptare la efectele schimbărilor climatice în vederea 

diminuării impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi antropice.  

 

Capitolul II 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
 

2.1 Context 

 

Pentru factorii de decizie la nivel internaţional, încălzirea globală ridică două preocupări majore: 

a) necesitatea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră, în scopul 

diminuării influenţei antropice asupra sistemului climatic natural; 

b) necesitatea promovării unor politici şi a unor măsuri de adaptare la efectele previzibile ale 

schimbărilor climatice, datorate în principal inerţiei sistemului climatic.  

În pofida eforturilor făcute până în prezent, pe plan global în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect 

de seră, studiile ştiinţifice elaborate până în prezent arată că în următoarea perioadă temperatura medie 

globală va continua să crească, ceea ce face ca necesitatea implementării unor măsuri adecvate de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice să devină tot mai urgente. Studiile ştiinţifice care certifică 

creşterea temperaturilor globale, generează tot mai multe dezbateri privind cele mai adecvate măsuri şi 

acţiuni economice, sociale şi politice pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Pe baza 

analizelor la nivel naţional, regional şi local ale impactului schimbărilor climatice urmează să fie 

identificate, elaborate şi adoptate măsurile şi acţiunile adecvate de răspuns care vor fi integrate în 

politicile de dezvoltare durabilă pe baza cerinţelor sectoriale din domenii precum: agricultură, industrie, 

managementul calitativ şi cantitativ al apei și altele asemenea, şi a cerințelor geografice specifice, 

precum şi pe baza principiilor conştientizării, solidarităţii şi coeziunii sociale unanim acceptate. 

 

Schimbările climatice regionale şi locale vor influenţa ecosistemele, aşezările omeneşti şi infrastructura. 

Modificările de temperatură şi precipitaţii prognozate pot conduce la modificări ale perioadelor de 

vegetaţie şi la schimbarea limitelor între păduri şi păşuni. Unele evenimente meteorologice extreme cum 

ar fi valurile de căldură, secetă, viituri și altele asemenea vor fi mai frecvente, cu o intensitate crescută 

şi, în consecinţă, cu riscuri mai mari pentru pagube semnificative asociate. 

 

România s-a confruntat, în timpul primului deceniu al acestui secol cu o serie de fenomene 

meteorologice extreme, ce au determinat atât producerea de inundaţii, cât şi apariţia unor zone 

secetoase: 
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a) în anul 2005 – inundaţiile istorice produse pe râurile interioare, au provocat atât pierderea a 

76 de vieţi omeneşti cât şi mari pagube materiale; 

b) în anul 2006 – inundaţiile istorice care au avut loc pe sectorul românesc al Dunării cât şi 

inundaţiile produse pe râurile interioare au provocat, din nou, pagube materiale importante; 

c) în anul 2007 – cea mai gravă secetă din ultimii 60 de ani. 

 

În România, zonele afectate de secetă s-au extins în ultimele decenii iar cele mai afectate zone sunt cele 

situate în sudul şi sud-estul României. În ultimii 30 de ani în întreaga ţară, se resimt efectele unor 

perioade secetoase din ce în ce mai dese şi mai extinse în timp şi spaţiu. Producerea unor fenomene 

meteo-hidrologice extreme, inundaţii şi secete au ca efect atât pierderea de vieţi omeneşti cât şi pierderi 

economice semnificative în toate sectoarele de activitate, precum agricultură, transport, furnizarea 

energiei, managementul apei și altele asemenea, iar modelele climatice globale indică faptul că 

frecvenţa şi intensitatea acestor evenimente vor creşte. 

 

Ţinând cont de prognozele menţionate mai sus, adaptarea la efectele schimbărilor climatice va fi un 

element important în politica naţională a României privind schimbările climatice şi în dezvoltarea ţării 

în general. Deoarece fenomenele meteo-hidrologice extreme care s-au produs în ultimul deceniu şi care 

au provocat numeroase inundaţii, perioade prelungite de secetă şi valuri de căldură sunt considerate de 

tot mai mulţi specialişti ca fiind rezultatul schimbărilor climatice, politica şi măsurile de adaptare vor fi 

abordate cu o responsabilitate crescută în viitor. 

 

Stabilirea politicii şi a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice vor fi corelate cu 

abordarea României în domeniul RCGES. 

Pentru o înţelegere mai bună a abordărilor din această lucrare, au fost reluate definiţia şi unele explicaţii 

privind conceptul de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice este capacitatea sistemelor naturale şi antropogenice de a 

reacţiona la efectele schimbărilor climatice, actuale sau aşteptate, inclusiv variabilitatea climei şi 

evenimentele meteorologice extreme, cu scopul de a reduce pagubele potenţiale, de a beneficia de 

oportunităţi şi de a reacţiona adecvat la consecinţele schimbărilor climatice, având în vedere faptul că 

societatea şi ecosistemele resimt efectul individual şi cumulat al tuturor acestor componente.  

Există mai multe tipuri de adaptare: anticipativă şi reactivă, privată şi publică, autonomă şi programată. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice este un proces complex, datorită faptului că gravitatea 

efectelor variază de la o regiune la alta, în funcţie de expunere, vulnerabilitatea fizică, gradul de 

dezvoltare socio-economică, capacitatea naturală şi umană de adaptare, serviciile de sănătate şi 

mecanismele de monitorizare a dezastrelor. Provocarea pentru adaptare constă în creşterea rezistenţei 

sistemelor economice şi ecologice şi reducerea vulnerabilităţii lor la efectele schimbărilor climatice. 

Totodată măsurile adoptate în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice vor asigura un 

beneficiu maxim al efectelor pozitive pe care le generează procesul de încălzire globală.  

 

Adaptarea necesită acţiuni la toate nivelurile – local, regional, naţional şi internaţional – şi în toate 

sectoarele. La nivel european, politica în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice a 

demarat în iunie 2007 prin iniţiativa elaborată de Comisia Europeană prin Cartea Verde - Adaptarea la 

schimbările climatice în Europa - posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene, urmată în 2009 de 

Cartea Albă - Adaptarea la schimbările climatice: Către un cadru de acţiune la nivel european.  

Abordarea europeană subliniază faptul că adaptarea la efectele schimbărilor climatice, cu cât va fi 

abordată mai curând, cu atât costurile pentru limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice vor 

fi mai mici. 

 

În prezent, Comisia Europeană intenţionează să integreze problematica adaptării în toate politicile 

privind schimbările climatice şi urmează să prezinte în cursul anului 2013, Strategia de Adaptare a UE 

cu recomandări generale pentru toate statele membre.  
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În timp ce RCGES este abordată în conformitate cu ţintele globale de reducere a emisiilor de GES, 

politica şi măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice necesită un răspuns local la 

consecinţele impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi antropice. Datorită 

caracterului regional al impactului schimbărilor climatice, politica şi măsurile de adaptare vor fi stabilite 

în mod eficient prin cooperarea transfrontalieră şi schimb deschis de cunoştinţe şi experienţă.  

 

Unele domenii precum managementul calitativ şi cantitativ al apei şi biodiversitatea beneficiază deja de 

cooperarea transfrontalieră, iar schimbul internaţional de cunoştinţe şi experienţă va fi extrem de 

important pentru dezvoltarea politicilor şi măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice din 

aceste sectoare. Cu toate acestea, măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice vor fi selectate 

în funcţie de obiectivele naţionale şi de nevoile şi resursele naţionale specifice. 

 

Abordarea ASC va urmări armonizarea cu evoluţia Platformei Europene de Adaptare la efectele 

schimbărilor climatice, CLIMATE-ADAPT, stabilit la nivel european ca o bază de date utilă pentru 

colectarea şi diseminarea informaţiei, datelor şi studiilor de caz în domeniul ASC. 

 

Ca răspuns la apelul UE la acţiune, Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat Strategia naţională 

privind schimbările climatice şi, legat de aceasta, Planul Naţional de Acţiune pentru 2005-2007.  

 

Ca răspuns la “Cartea Verde - Adaptarea la schimbările climatice în Europa - posibilităţile de acţiune 

ale Uniunii Europene”, în 2008 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a elaborat „Ghidul privind 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, prin care identifică un grup de lucru relevant pentru 

sectoarele prioritare.  

Membrii reţelei ASC au fost reprezentanţii factorilor de decizie ai sectoarelor prioritare. Această reţea a 

fost ulterior extinsă, iar componenta ASC actualizată prin implicarea unor noi instituţii şi specialişti, 

care să contribuie eficient la eforturile naţionale din domeniul schimbărilor climatice. În prezent, aceste 

eforturi sunt susţinute de reprezentanţi din toate sectoarele afectate de efectele negative ale schimbărilor 

climatice care contribuie la elaborarea politicii şi măsurilor sectoriale de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice împreună cu ministerele de resort responsabile de sectoarele respective. 

 

Obiectivul componentei ASC este de a creşte capacitatea ţării de a se adapta la efectele reale sau 

potenţiale ale schimbărilor climatice, prin stabilirea direcţiilor strategice la nivel naţional care pot ghida 

dezvoltarea politicii la nivel sectorial, întreprinderea unor acţiuni şi dezvoltarea capacităţilor necesare 

pentru actualizarea periodică a acestora. Acţiunile susţinute de această componentă sunt următoarele: 

a) monitorizarea activă a impactului schimbărilor climatice, precum şi a vulnerabilităţii 

sociale şi economice asociate; 

b) integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în strategiile de 

dezvoltare şi politicile la nivel sectorial, precum şi armonizarea acestor măsuri între ele; 

c) identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice în sectoarele 

socio-economice critice. 

 

Componenta naţională ASC încurajează identificarea măsurilor, acţiunilor şi soluţiilor ce trebuie să fie 

implementate în concordanţă cu necesităţile existente la nivel naţional, cu resursele disponibile şi 

cerinţele de cercetare, în scopul limitării efectelor negative estimate de scenariile climatice pe termen 

mediu şi lung. Măsurile, acţiunile şi soluţiile identificate vor fi implementate prin cooperarea 

interinstituţională şi prin asigurarea asistenţei tehnice necesare. 

Cooperarea eficace între factorii interesaţi este o cerinţă pentru eficienţa măsurilor adoptate în domeniul 

adaptării la efectele schimbărilor climatice.  

 

Lipsa unei componente individuale ASC adoptată imediat va determina România să adopte unele 

măsuri improvizate de ASC cu costuri de implementare mai mari şi eficienţă limitată.  

Pentru evitarea acestor situaţii, este necesară planificarea direcţiilor de acţiune în prealabil printr-o 

strategie coerentă care să permită luarea de măsuri planificate cât mai curând posibil.  
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Capacitatea de adaptare a unei ţări este definită de numărul total de instrumente, resurse şi structuri 

instituţionale, care sunt necesare pentru implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice. Cele mai importante resurse ASC ale României sunt autorităţile administrației 

publice centrale, regionale şi locale care au responsabilitatea de identificare şi aplicare a măsurilor de 

adaptare la nivel naţional, regional şi local. Din acest motiv şi pentru a creşte gradul de conştientizare a 

efectelor schimbărilor climatice şi responsabilitatea în combaterea acestora, la dezvoltarea şi 

implementarea ASC vor fi implicate instituţiile relevante de la toate nivelurile. 

 

2.2 Acţiuni de urgenţă 

 

Conform datelor şi studiilor existente, în perioada 1901-2007, temperatura medie anuală a aerului a 

crescut în România cu 0,5°C, dintre ultimii 20 de ani cel mai călduros fiind anul 2007, cu 11,5°C, iar cel 

mai rece anul 1985, cu8,4°C. 

 

Evoluţia pe decenii a temperaturilor lunare medii ale aerului pentru perioada 1961-2008, comparativ cu 

perioada de referinţă 1961-1990 arată că în raport cu nivelul de referinţă, în ianuarie, în intervalul 2001-

2008 temperatura aerului a crescut cu 1,6°C în martie, cu 1,3°C, în iulie cu 1,6°C şi în august cu 1,6°C. 

Tendinţa crescătoare este evidenţiată începând cu anul 1981. În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, 

pentru perioada 1901-2007 analizele efectuate indică existenţa, în special după anul 1960, a unei 

tendinţe generale descrescătoare a cantităţilor anuale de precipitaţii la nivelul întregii ţări şi în special o 

creştere accentuată a deficitului de precipitaţii în zonele situate în sudul şi sud-estul ţării.  

 

Potrivit evaluărilor prezentate în Raportul al 4-lea al IPCC din anul 2007, România aşteaptă o încălzire 

medie anuală de aceeaşi magnitudine ca cea proiectată la nivel European faţă de linia de bază a anilor 

1980-1990, cu mici diferenţe între modele în primele decenii ale secolului XXI şi mult mai mari către 

sfârşitul secolului: între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029 şi între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-

2099, în funcţie de scenariul abordat.  

 
În ceea ce priveşte temperaturile extreme ale aerului, referitoare la valoarea medie maximă şi valoarea medie 

minimă, pentru perioada 2070-2099, faţă de 1961-1990, rezultatele modelarii evidenţiază următoarele 

aspecte: 

a) în ceea ce priveşte temperatura medie minimă din anotimpul de iarnă –creşteri 

semnificative vor avea loc în zona inter-carpatică cu 4,0°C-6,0°C, acestea fiind mai reduse în 

restul teritoriului cu 3,0°C-4,0°C. Acest semnal climatic este deja existent, aşa cum rezultă din 

analiza datelor de observaţie pentru perioada 1961-2000: o încălzire de 0,8-0,9°C în nord-estul 

şi nord-vestul ţării; 

b) în cazul temperaturilor medii maxime din anotimpul de vară, modelarea relevă o creştere 

substanţială a temperaturilor în sudul ţării cu 5,0°C-6,0°C comparativ cu nordul ,4,0°C-5,0°C. 

Un semnal identificat deja, de asemenea, în datele de observaţie - de exemplu, pentru luna 

iulie s-au identificat, în perioada 1961-2000, în sud, centru şi în sudul Moldovei creşteri de 

1,6-1,9°C şi mai mici în restul ţării, de exemplu între 0,4°C şi 1,5°C. 

 

Din punct de vedere al precipitaţiilor, peste 90% dintre modelele utilizate proiectează pentru perioada 

2090-2099 producerea de secete severe vara în România, în special în zonele de sud şi sud-est, cu 

deviaţii negative faţă de nivelul de referinţă 1980-1990, cu un exces de 20%. 

 

Pe întreg teritoriul României, s-a înregistrat deja o creştere de 0,5
O
C a temperaturilor medii anuale 

începând din 1901, o creştere mai mare în afara arcului carpatic – până la 2
O
C, o creştere mai mică în 

interiorul arcului şi o creştere de peste 3
O
C a temperaturilor atât vara cât şi iarna. Cantităţile anuale de 

precipitaţii au scăzut constant, mai ales în centrul şi sud-estul României. Zilele tropicale sunt mai 

frecvente, iar zilele de iarnă sunt tot mai rare. Pe teritoriul ţării, temperatura medie minimă vara este 

deja mai mare, precum şi temperatura maximă medie vara până la 2
O
C în sud şi sud-est. Grosimea 

straturilor de zăpadă a scăzut semnificativ în nord-estul, centrul şi vestul României, în timp ce la nivelul 
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întregii ţări frecvenţa anuală a producerii fenomenelor de chiciură, polei şi chiciură moale au scăzut 

semnificativ. 

 

Prognozele meteorologice pe termen mediu şi lung pentru România justifică apelul la acţiuni imediate 

emis de factorii de decizie. Modelele climatice demonstrează că temperaturile medii anuale în România 

vor continua să crească constant, mai ales vara şi iarna. Astfel, în pofida faptului că România va 

continua să aibă o climă temperată şi patru anotimpuri, clima temperată va fi semnificativ modificată în 

următorii 50-100 de ani.  

 

La nivel naţional, va avea loc o creştere cu 2
O
C a temperaturilor medii în anotimpul de iarnă şi o 

creştere cu peste 3
O
C a temperaturilor medii în anotimpul de vară, 3,5

O
C în nord şi 4,3

O
C în sud. În 

zonele situate în afara arcului carpatic, în special, se vor înregistra temperaturi mai mari în anotimpul de 

iarnă, în timp ce în zonele din sudul şi sud-estul ţării se vor înregistra temperaturi mai mari în anotimpul 

de vară. Valurile de căldură vor fi o apariţie obişnuită şi vor afecta în special zonele urbane, temperatura 

va fi ridicată datorita densităţii mari a construcţiilor, punând în pericol sănătatea populaţiei).  

 

Se preconizează că precipitaţiile vor fi mai mari pentru perioade scurte de timp şi pe suprafeţe reduse, 

ceea ce va conduce la creşterea frecvenţei viiturilor, în special a celor de tip flash flood, şi de asemenea 

la perioade secetoase mai mari, în final, aceasta însemnând un deficit al resurselor de apă, pericol de 

producere de incendii forestiere, pierderea biodiversităţii, degradarea solului şi a ecosistemelor şi 

deşertificarea. Chiar dacă există posibilitatea ca regimul precipitaţiilor să nu se schimbe semnificativ în 

anotimpul de iarnă, cu excepţia unei uşoare creşteri în nord-vestul ţării şi uşoare scăderi în sud – vest, se 

preconizează o scădere generală a precipitaţiilor în anotimpul de vară de până la 40%, mai ales în sudul 

şi sud-estul țării. Rata zilnică medie a precipitaţiilor pentru România se va reduce cu circa 20%. Totuşi, 

predictibilitatea precipitaţiilor variază mult în funcţie de regiune, în special în estul României.  

Prognoza pe termen lung realizată pe baza aplicării modelelor climatice demonstrează faptul că efectele 

schimbărilor climatice vor continua să varieze de la o zonă la alta, în funcţie de parametrii geografici, 

accentuând necesitatea de a avea o abordare bine fondată, locală a ASC. Evoluţia estimativă a factorilor 

climatici determinată pe baza studiilor elaborate pe marginea scenariilor climatice justifică pe deplin 

necesitatea unor acţiuni urgente, acţiune deja declanşată atât de MMSC cât şi de alte instituţii 

guvernamentale centrale şi locale şi promovată în cadrul actualei componente ASC. 

 

Toate informaţiile legate de scenariile prognozate ale evoluţiei climatice din România vor fi periodic 

actualizate de ANM astfel încât la baza ASC să stea în permanenţă date de ultimă generaţie. O atenţie 

deosebită va fi acordată zonelor situate în sudul şi sud-estul României, deoarece interviurile realizate au 

relevat că în opinia factorilor interesaţi aceste regiuni sunt considerate a fi cele mai vulnerabile la seceta 

pedologică. Evident, scenariile climatice îşi au limitele şi incertitudinile lor, deoarece viteza şi 

amploarea schimbărilor climatice pot fi prognozate numai pentru un anumit interval. Aceasta se 

datorează parţial faptului că viitoarele emisii de gaze cu efect de seră sunt greu de prognozat şi parţial 

actualei incapacităţi a modelelor climatice utilizate de a reproduce toate procesele complexe implicate 

în sistemele climatice. Aceste limitări au fost subliniate de specialiştii ANM în timpul interviurilor şi 

trebuie luate în considerare la planificarea măsurilor ASC.  

 

Cercetările în domeniul schimbărilor climatice evoluează constant. Periodic, ANM va prezenta noi 

scenarii bazate pe modele climatice îmbunătăţite, obţinute prin proiecte de cercetare. Aceste scenarii noi 

vor prognoza mai precis schimbările climatice şi vor oferi un tablou mai detaliat al efectelor regionale şi 

locale. Pe măsura revizuirii scenariilor ANM, principiile politicii ASC vor fi actualizate constant, având 

în vedere monitorizarea continuă realizată de autorităţile relevante ale administraţiei publice. 

Îmbunătăţirea continuă a modelelor statistice, în mod particular pentru modelele climatice regionale, 

reprezintă un obiectiv principal al activităţii de cercetare, realizată de ANM în cadrul naţional şi cel 

european. De exemplu, astfel de dezvoltări au fost realizate de ANM prin proiecte din cadrul celui de-al 

Al 6-lea Program Cadru - FP6 ENSEMBLES și a celui de-al 6-lea Program Cadru CECILIA. 
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Prin urmare, este necesar ca factorii de decizie din România să aibă permanent în atenţie problematica 

majoră pe care o reprezintă schimbările climatice şi să continue elaborarea şi actualizarea politicilor 

pentru diminuarea efectelor acestora.  

 

La fel de importantă este şi monitorizarea impactului schimbărilor climatice în sectoarele prioritare, 

deja definite de MMP şi reţeaua ASC, respectiv sectoarele: 

a) Industrie 

b) Agricultură şi Pescuit 

c) Turism 

d) Sănătate publică 

e) Construcţii şi Infrastructură 

f) Transport 

g) Resurse de apă şi protecţie împotriva inundaţiilor 

h) Păduri 

i) Energie 

j) Biodiversitate 

k) Asigurări 

l) Activităţi recreative 

m) Educaţie 

 

Principalele efecte şi ameninţări produse de schimbările climatice-inclusiv evenimentele extreme valuri 

de căldură, secetă, viituriși alte asemenea.- trebuie să fie identificate şi cuantificate pentru fiecare din 

aceste sectoare prioritare, şi în acelaşi timp trebuie identificate şi oportunităţile de adaptare ale acestor 

sectoare la efectele schimbărilor climatice care pot fi semnificative şi care, adesea, sunt trecute cu 

vederea de către factorii de decizie. Trebuie efectuate, de asemenea, analize inter-sectoriale, precum 

identificarea asemănărilor şi a diferenţelor observate şi a celor preconizate între sectoare.  

Cercetările anterioare, precum şi punctele de vedere exprimate de factorii interesaţi în timpul 

interviurilor indică o mare probabilitate ca perioadele cu regim pluviometric intens să conducă la 

accentuarea fenomenelor de eroziune şi a alunecărilor de teren, pierderea de materie organică din sol, 

aceasta conducând la o scădere dramatică a producţiei agricole, riscul creşterii frecvenţei producerii 

inundaţiilor şi în special a celor de tip flash flood şi altor asemenea. Un alt aspect semnalat îl reprezintă 

riscul scăderii volumelor de apă disponibile pentru producerea de hidroenergie cât şi a celor de apă de 

răcire pentru termocentrale şi centrala nucleară, în special în timpul verilor cu temperaturi foarte 

ridicate. Riscul perturbărilor în livrarea energiei electrice va creşte, deoarece temperaturile foarte mari 

din timpul verii vor conduce la creşterea cerinţei de aer condiţionat. Riscul creşterii frecvenţei 

producerii inundaţiilor precum şi a magnitudinii acestora ameninţă viaţa oamenilor, conduce la 

pierderea bunurilor acestora dar şi la creşterea pagubelor materiale în toate sectoarele economice putând 

să aibă şi importante efecte sociale, de mediu, sănătate.  

 

Acestea sunt doar câteva din consecinţele alarmante ale schimbărilor climatice, care fac ca 

România să ia măsuri neîntârziate . 

 

Prin anticiparea schimbărilor climatice nu se evidenţiază însă numai probleme dar se identifică şi o serie 

de oportunităţi. Turismul românesc poate avea unele beneficii ca urmare a creşterii temperaturilor în 

anotimpul de vară, deoarece în acest caz se prelungeşte sezonul cald pe litoralul Mării Negre, sezon care 

în prezent este relativ scurt comparativ cu locaţiile similare de la Mediterană. În mod similar şi 

staţiunile turistice din zonele montane se vor putea dezvolta tot mai mult ca urmare a nevoii tot mai 

mari a locuitorilor din zonele urbane de a evada din calea valurilor de căldură spre zone cu temperaturi 

mai scăzute. În agricultură, creşterea cantităţii de CO2 îmbunătăţeşte dezvoltarea culturilor ca urmare a 

intensificării proceselor de fotosinteză şi tinde să reducă rata pierderilor de apă prin închiderea 

stomatelor.  

 

Din aceste exemple succinte şi generale ale impactului schimbărilor climatice asupra sectoarelor de 

activitate din România, rezultă necesitatea elaborării rapide şi hotărâte a unor măsuri coerente de 
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adaptare la efectele schimbărilor climatice şi de cercetare mai aprofundată pentru evaluarea 

oportunităţilor şi pentru sprijinirea acţiunilor de urgenţă.  

Pentru o dezvoltare şi implementare optimă a politicii de adaptare la efectele schimbărilor climatice este 

necesară asigurarea unei activităţi de cercetare eficiente care să fundamenteze procesul decizional al 

politicilor şi al măsurilor, acţiunilor şi soluţiilor de adaptare, şi care să ofere factorilor interesaţi o cale 

optimă de realizare a obiectivelor propuse.  

 

2.3 Răspuns la schimbările climatice 

  

Aspectele prezentate în capitolul 1.2 exprimă clar necesitatea urgentă de acţiune precum şi de cooperare 

instituţională şi creşterea conştientizării atât în rândul autorităţilor administraţiei publice locale şi 

centrale cât şi a populaţiei în domeniul ASC. Consecinţele schimbărilor climatice sunt alarmante şi ne 

constrâng să trecem la întreprinderea unor acţiuni neîntârziate.  

 

În acest context, pentru a oferi condiţii favorabile pentru dezvoltarea în viitor a ţării noastre, România 

va promova politici şi măsuri la nivel sectorial pentru prevenirea efectelor adverse ale schimbărilor 

climatice şi pentru a maximiza oportunităţile prezentate de acestea.   

În timp ce sarcinile sunt complexe şi soluţiile adesea drastice, şi în timp ce nu există nici o certitudine 

privind amploarea şi viteza schimbărilor climatice, autorităţile administrației publice locale şi centrale, 

comunitatea de afaceri, ONG-urile şi cetăţenii trebuie să întreprindă acţiuni eficiente de cooperare 

vizând obţinerea de rezultate concrete pentru atingerea obiectivelor propuse. În baza responsabilităţii 

individuale şi a celei colective se vor formula obiective specifice pornind de la obiectivele şi principiile 

cuprinse în Strategia naţională privind schimbările climatice, strategie care oferă cadrul necesar pentru o 

astfel de cooperare, ea fiind punctul de plecare pentru factorii de decizie.  

 

Abordarea integrată la nivelul domeniului de activitate este foarte importantă, întrucât oferă un cadru 

logic părţilor implicate pentru a-şi armoniza scopurile şi interesele. Este mai eficientă abordarea şi 

rezolvarea multisectorială şi interconectată unor probleme sau oportunităţi legate de schimbările 

climatice, precum managementul apei, investiţiile în mediul natural şi dezvoltarea activităţilor 

recreative, decât abordarea acestora separat şi neconcordant. Potrivit concluziilor formulate de 

economişti, aceste acţiuni trebuie întreprinse cât mai curând posibil, orientate pentru a obţine în viitor 

efecte pozitive maxime cu costuri economice minime. Cu cât întârzierea este mai mare, cu atât 

oportunităţile de a avea o soluţie durabilă sunt mai puţine.  

 

Este necesar ca autorităţile administrației publice să se concentreze asupra cooperării cu comunitatea de 

afaceri, ONG-urile şi comunitatea academică/ştiinţifică şi să combine expertiza şi resursele, să crească 

gradul de conştientizare şi voinţa de acţiune. Este necesar de asemenea, ca autorităţile administrației 

publice să asigure crearea, schimbul şi difuzarea cunoştinţelor precum şi schimbul de bune practici în 

toate sectoarele prioritare. Totodată, va fi dezvoltată şi cooperarea internaţională şi cea regională. 

 

Capitolul III 

Cooperarea instituţională 

 

În spiritul acţiunii comune care derivă din condiţiile stringente menţionate anterior, autorităţile 

administraţiei publice române au stabilit obiective clare şi au declarat ambiţia comună de a atinge aceste 

obiective, în scopul protejării României de efectele negative ale schimbărilor climatice. Acestea vor 

propune măsuri şi soluţii şi vor realiza acţiuni sub conducerea, îndrumarea şi coordonarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice, în conformitate cu priorităţile naţionale şi conform politicii 

europene de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi a obligaţiilor asumate de România pentru 

implementarea acestor politici. Urmărind principiile şi direcţiile stabilite în componenta de ASC, 

factorii de decizie precum şi cei care asigură aplicarea acesteia în toate sectoarele prioritare au obligaţia 

să colaboreze în mod eficient pentru asigurarea unui viitor sigur.  
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ASC este elaborată având în vedere obiectivele generale incluse în Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă orizont de timp 2013-2020-2030, după cum urmează: 

a) protecţia mediului prin măsuri care fac posibilă decuplarea creşterii economice de impactul 

negativ asupra mediului; 

b) echitatea socială şi coeziunea prin respectarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a 

egalităţii între sexe şi combaterea discriminării de orice fel; 

c) prosperitatea economică prin promovarea cunoştinţelor, a inovaţiei şi competitivităţii, cu 

scopul de a asigura standarde de viaţă înalte şi o ocupare a forţei de muncă totală şi de calitate 

înaltă; 
d) satisfacerea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice 

în interesul păcii, securităţii, libertăţii şi a principiilor şi practicilor de dezvoltare durabilă pe glob.  

 

Prin participarea la elaborarea componentei ASC şi prin angajamentul privind implementarea ei, factorii 

de decizie români propun următoarele obiective: 

a) integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în legislaţia aferentă 

politicilor actuale şi viitoare din momentul promovării şi implementării sau după caz al 

modificării acesteia; 

b) revizuirea tuturor strategiilor şi programelor naţionale/sectoriale, astfel încât acestea să 

includă cerinţele de adaptare la efectele schimbărilor climatice aferente politicilor sectoriale; 

c) dezvoltarea comunicării pentru implementarea măsurilor de adaptare la nivel local; multe 

din deciziile care au un impact direct sau indirect asupra adaptării la efectele schimbărilor 

climatice sunt luate la nivel local; 

d) creşterea conştientizării publicului privind necesitatea adaptării la efectele schimbărilor 

climatice; 

e) schimbările comportamentului în societate şi la nivel comunitar prin conştientizarea 

problemelor existente şi viitoare.  

Scopul acestor obiective şi al oricăror măsuri ASC este de a minimiza efectele adverse şi a face 

România mai rezistentă la impactul inevitabil al schimbărilor climatice.  
 
Autorităţile administraţiei publice, la fiecare nivel, sunt responsabile de rezultatele măsurilor de 

diminuare a efectelor schimbărilor climatice în fiecare sector cu referire la protecţia împotriva 

inundaţiilor, calitatea vieţii, vitalitatea economică şi ecologică, vulnerabilitatea reţelelor de transport şi 

energie şi alte asemenea şi au datoria de a analiza şi implementa propriile măsuri, acţiuni şi soluţii de 

diminuare a impactului efectelor schimbărilor climatice în funcţie de responsabilităţile ce le revin, acolo 

unde este necesar.  
 
Pentru a da viabilitate soluţiilor sectoriale, adaptarea va fi integrată în planificarea de dezvoltare a 

sectorului respectiv şi realizată prin cooperarea strânsă între factorii interesaţi. 

Progresul implementării la nivel sectorial va fi raportat de ministerele de resort către Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

Coordonarea adaptării între sectoare va fi realizată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

asistat de organele sale subordonate, cărora le vor fi atribuite responsabilităţi şi atribuţii clare. 

Periodic, în baza progresului ştiinţific, fiecare minister relevant, în colaborare cu MMP, va actualiza 

ASC la nivel sectorial, luând în considerare nevoile de creştere, politica privind schimbările climatice, 

interesele şi priorităţile naţionale.  
 
Ministerele de resort vor fi responsabile pentru coordonarea iniţiativelor ASC, prin implicarea factorilor 

interesaţi aferenţi şi a instituţiilor specializate. Va fi definită o structură organizatorică asemenea unui 

cadru pentru cooperarea inter-instituţională, care va asigura condiţiile de cooperare, precum şi rolul 

atribuit fiecărei instituţii. Responsabilităţile şi atribuţiile fiecărei instituţii vor fi convenite de comun 

acord de către toţi factorii interesaţi.  

Guvernul va întări implicarea activă a comunităţii de afaceri şi a ONG-urilor. Factorii interesaţi din 

sectorul privat/ONG, precum şi cetăţenii vor fi parteneri activi ai guvernului în procesul ASC. Procesul 

de tranziţie de mare anvergură necesită un angajament puternic la toate nivelurile şi al tuturor părţilor.  

În parteneriatul cu comunitatea de afaceri, dezvoltarea inovaţiei şi a cunoştinţelor pot fi promovate mai 

uşor. Pentru eficientizarea abordării specifice unui domeniu se va încuraja dezvoltarea parteneriatului 
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public-privat; de exemplu, pentru optimizarea dintre sistemul urbanistic adaptat şi reducerea emisiilor 

de GES. 
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Capitolul IV 

Acţiuni întreprinse 

 

 

4.1 Crearea condiţiilor de acţiune 

 

În vederea abordării eficiente a procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice este necesar ca 

România să elaboreze politici naţionale şi programe de măsuri şi acţiuni clare la nivel naţional, regional 

şi local. Aceste politici şi programe trebuie să abordeze, de asemenea, problematica legată de 

schimbările climatice la nivelul sectoarelor economice şi domeniilor de activitate. În vederea dezvoltării 

optime a politicii de adaptare la efectele schimbărilor climatice, România promovează o abordare 

flexibilă, prin soluţionarea etapizată a problemelor generate de schimbările climatice. Succesul 

României în acest demers depinde de o serie de factori cheie. 

 

Este necesară o abordare flexibilă, care să depăşească incertitudinile legate de manifestarea 

schimbărilor climatice. Volumul semnificativ de informaţii - aşa cum a reieşit din interviurile cu factorii 

interesaţi este suficient pentru un început pozitiv.  

 

Abordarea adaptării la efectele schimbărilor climatice poate fi ajustată, împreună cu strategia şi 

planurile de acţiune asociate, pe măsură ce tot mai multe informaţii devin accesibile sau se 

reactualizează. Acolo unde este posibil, măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice se vor 
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asocia cu investiţiile şi iniţiativele existente, plecându-se de la ceea ce este deja realizat. În acelaşi timp, 

eficienţa şi implementarea la timp a măsurilor sunt de maximă importanţă.  

 

Este necesară o abordare adaptivă, inovativă, una care să permită dinamicilor naturale să-şi sporească 

rezistenţa, în fiecare sector şi la fiecare nivel. Adaptarea implică inovaţie în domeniul tehnologiei, 

intervenţii fizice, relaţii administrative, acte normative noi şi găsirea de soluţii inteligente în 

conformitate cu caracteristicile specifice ale dinamicilor şi proceselor de dezvoltare.   

 

Autorităţile administrației publice vor revizui periodic măsurile şi condiţiile de aplicare ale politicii 

existente din perspectiva adaptării la efectele schimbărilor climatice şi la elaborarea noilor politici, vor 

evalua nivelul de abordare al adaptării în elaborarea politicii respective. Aplicarea măsurilor de ASC în 

condiţiile de asigurare a unei dezvoltări şi creşteri economice sustenabile impune îmbunătăţirea cadrului 

legislativ existent, dezvoltarea instrumentelor financiare eficiente pentru aplicarea acestor măsuri 

precum şi o schimbare de comportament şi atitudine în ceea ce priveşte modul de consum şi modul de 

producţie.  

 

Sunt necesare mai multe informaţii pentru a depăşi în mod adecvat incertitudinile existente în ceea ce 

priveşte schimbările climatice şi efectele acestora. Asigurarea activităţilor de cercetare aprofundată, 

asociată cu crearea unei baze naţionale de date cuprinzând informaţiile privind schimbările climatice 

reprezintă elemente esenţiale pentru fundamentarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice. Cu toate acestea, nu trebuie pierdută din vedere necesitatea de a promova şi dezvolta cu 

urgenţă măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice care vor fi actualizate în concordanţă cu 

nivelul de informaţie, aflat în proces continuu de evoluţie.    

 

Crearea bazei naţionale de date reprezintă un element fundamental pentru elaborarea politicilor, 

strategiilor şi planurilor de acţiune ASC, ea urmând să cuprindă informaţii complete privind evoluţia în 

viitor a factorilor climatici precum temperatura, regimul precipitaţiilor şi alţii asemenea, inclusiv 

variabilitatea lor şi apariţia evenimentelor meteorologice extreme. Din acest punct de vedere, scenariile 

disponibile în prezent cu privire la schimbările climatice pe teritoriul României necesită actualizări 

periodice în funcţie de evoluţia tehnică a modelelor matematice la nivel global şi regional. Rezultatele şi 

concluziile scenariilor climatice actualizate vor constitui o bază comună pentru cercetare, studii şi 

măsuri, acţiuni şi soluţii de adaptare planificate pentru diferite sisteme sectoriale şi naturale.  

Pentru creşterea experienţei în utilizarea modelelor eficiente aplicabile la nivel regional şi a 

cunoştinţelor legate de evaluarea vulnerabilităţii şi a impactului asupra sistemelor uman şi natural, va fi 

încurajată participarea institutelor româneşti de cercetare în elaborarea programelor internaţionale legate 

de impactul schimbărilor climatice şi a vulnerabilităţii diferitelor sectoare la schimbările climatice.  

Pentru a asigura un nivel general adecvat de informaţii şi pentru a crea sprijinul public pentru politica 

ASC sunt necesare eforturi suplimentare pentru a spori gradul de conştientizare în rândul 

instituţiilor guvernamentale şi ai reprezentanţilor sectorului privat. Consecinţele schimbărilor climatice 

vor fi resimţite de fiecare cetăţean şi la toate nivelurile administrative. Autorităţile administrației 

publice, companiile, ONG-urile şi cetăţenii trebuie să aibă cunoştinţe cât mai complete privind impactul 

socio-economic şi de mediu al schimbărilor climatice în următoarea perioadă. Cu un grad ridicat de 

conştientizare, toate aceste părţi vor juca un rol activ în diminuarea efectelor schimbărilor climatice. 

Succesul presupune iniţiativă şi energie dar şi capacitatea corespunzătoare de a acţiona. 

 

Întrucât Guvernul nu-şi poate asuma singur responsabilitatea pentru implementarea măsurilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice, întreaga societate trebuie să fie pregătită să răspundă 

solicitărilor prin parcurgerea unui proces de tranziţie de schimbare a atitudinilor şi acţiunilor, de la o 

abordare reactivă la una pro-activă faţă de politica total acceptată, adoptată, implementată şi continuu 

actualizată a Guvernului de diminuare a efectelor schimbărilor climatice. Diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice va deveni la sfârşitul perioadei de tranziţie o componentă logică de gândire şi 

acţiune pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor şi a deciziilor investiţionale.  
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Autorităţile administrației publice în general – şi Guvernul în special, prin MMSC – este responsabil 

pentru iniţierea procesului de tranziţie şi menţinerea interesului viitor în domeniul adaptării la efectele 

schimbărilor climatice în toate sectoarele sociale şi economice. Autorităţile administrației publice vor 

asigura desfăşurarea procesului de tranziţie prin creşterea conştientizării, dezvoltarea cunoştinţelor şi 

adaptarea sau introducerea instrumentelor pentru dezvoltarea, promovarea sau facilitarea adaptării la 

efectele schimbărilor climatice.  
 

Un ultim aspect, dar nu mai puţin important, îl reprezintă elaborarea unei strategii ample de 

comunicare privind consecinţele schimbărilor climatice şi opţiunile pentru adaptare la efectele 

schimbărilor climatice, analiza instrumentelor legale şi economice disponibile şi re-evaluarea 

proiectelor mari de investiţii şi a dezvoltărilor spaţiale, care vor necesita o abordare naţională trans-

sectorială.  
 

4.2 Cadrul de acţiune 

 

Ţinând cont de faptul că vulnerabilitatea la impactul schimbărilor climatice generează costuri 

semnificative de ordin economic, de mediu, social și altele asemenea şi că măsurile ASC au scopul să 

genereze efecte pe termen lung, este strict necesară elaborarea unui cadru de acţiune ASC coerent. 

Lipsa conceptelor ASC în elaborarea politicilor, va fi remediată prin crearea acestui cadru de acţiune 

care va integra problematica adaptării la efectele negative ale schimbărilor climatice în toate planurile şi 

politicile, la nivel naţional şi sectorial. 

 

Cadrul de acţiune ASC va servi ca bază pentru elaborarea măsurilor ASC specifice sectoarelor şi se va 

baza pe cunoştinţele şi informaţiile disponibile, precum şi pe experienţa acumulată. Măsurile abordate 

imediat şi pe termen scurt reprezintă priorităţile identificate până în prezent precum sistemele de 

prevenţie şi avertizare timpurie pentru evenimente extreme, precum inundaţii sau secetă, care vor 

contribui la reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice pe termen lung. Prioritare vor fi 

identificarea şi aplicarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice care pot fi 

implementate la nivel local prin acţiuni imediate. Măsurile pe termen lung vor fi fundamentate pe studii 

de cercetare adecvate şi vor fi promovate de Guvernul României, pe baza contribuţiei specialiştilor la 

nivel de sector şi a factorilor interesaţi.  

 

Vor fi întreprinse următoarele acţiuni: 

A. Acţiuni de adaptare la nivel naţional 

a) Actualizarea scenariilor climatice;   

b) Susţinerea activităţilor de cercetare în domeniul schimbărilor climatice şi crearea unei baze 

naţionale de date privind schimbările climatice; 

c) Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar; 

d) Elaborarea unei Agende Naţionale de Adaptare la Efectele Schimbările Climatice şi integrarea ei 

în politica actuală şi viitoare;  

e) Elaborarea şi implementarea unei campanii pentru creşterea conştientizării tuturor actorilor 

implicaţi, în special a populaţiei; 

f) Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

 

B. Acţiuni de adaptare la nivel sectorial 

 

A. Acţiuni de adaptare la nivel naţional 

 

4.2.1 Acţiunea 1: Actualizarea scenariilor climatice 

 

În baza informaţiilor existente, ANM va actualiza scenariile climatice existente referitoare la 

temperatura aerului, volumul precipitaţiilor și altele asemenea. Perioada de actualizare a scenariilor 

climatice este de 5 ani şi urmează să fie stabilită prin proiecte de cercetare. Scenariile climatice vor fi 

elaborate la nivel global şi regional, cu particularizare la condiţiile specifice României. Elaborarea 
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acestor scenarii va urmări să scoată în evidenţă diferenţele regionale ale condiţiilor climatice pe 

teritoriul României şi va implica cooperarea cu statele vecine şi specialiştii internaţionali. România a 

participat deja la dezvoltarea scenariilor climatice regionale, ca parte a cooperării cu diferite organizaţii 

europene.  

 

O nouă generaţie de modele climatice globale şi experimente numerice - CMIP 5 au fost pregătite de 

comunitatea ştiinţifică internaţională în 2010 pentru a actualiza rezultatele datelor CMIP 3, folosite în 

cel de-al 4-lea Raport de Evaluare al IPCC aferent anului 2007). Noul model va permite atât estimarea 

pe termen scurt, cât şi pe termen lung a evoluţiei climei şi, astfel, se vor furniza mai multe informaţii 

necesare pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Aceste rezultate ale noilor modele trebuie 

să fie proiectate la scara regională a României, pentru a crea proiecţii regionale actualizate ale 

schimbărilor climatice pentru acest secol.  

 

La elaborarea actualizată a scenariilor climatice se vor lua în considerare următoarele priorităţi: 

a) pentru completarea datelor CMIP5 vor fi utilizate metodele statistice şi dinamice pentru 

diminuarea impactului schimbărilor climatice de la nivel global elaborate deja pentru CMIP 3; 

b) concluziile studiilor comparative pentru colectarea informaţiilor relevante privind impactul şi 

coerenţa rezultatelor schimbărilor climatice la scară regională; 

c) elaborarea unor noi tehnici de creştere a rezoluţiei modelelor folosindu-se modelarea climatică 

regională şi noi tehnici statistice;  

d) elaborarea metodelor statistice şi dinamice pentru a asocia rezultatele climatice cu modelele de 

evaluare a impactului; de exemplu în agricultură, hidrologie, servicii de ecosistem; 

e) estimarea scenariilor celor mai optimiste precum şi cele mai pesimiste pentru stabilirea 

proiecţiilor regionale; 

f) în baza concluziilor activităţii de modelare, actualizarea nivelurilor de incertitudine privind 

estimarea prognozelor schimbărilor climatice la nivel regional.  

 

Scenariile climatice stabilesc domeniul evoluţiilor celor mai probabile. Factorii de decizie vor ţine cont 

de concluziile scenariilor climatice în definitivarea tuturor politicilor de dezvoltare atât pentru prezent 

cât şi pentru viitor şi ale analizei specifice cost-beneficiu. Pe baza unei analize cost-beneficiu va fi 

stabilită oportunitatea unor acţiuni imediate sau cu diferite orizonturi de timp, precum şi o bază pentru 

deciziile la nivel administrativ. 

În vederea adoptării unor măsuri eficiente de adaptare la efectele schimbărilor climatice este necesară 

cunoaşterea cât mai exactă a efectelor potenţiale ale schimbărilor climatice asupra sectoarelor 

economice şi sociale din ţara noastră. Este necesară continuarea activităţilor de cercetare, având în 

vedere următoarele priorităţi: 

a) determinarea vulnerabilităţii sectoarelor, regiunilor şi ale sistemelor naturale/antropice la 

producerea unor evenimente meteorologice extreme; 

b) identificarea evoluţiei schimbărilor climatice în România, cât mai aproape posibil la nivel 

regional şi local; 

c) elaborarea scenariilor climatice luând în considerare condiţiile medii şi diferitele evenimente 

meteorologice extreme, bazate pe modele climatice regionale şi evaluarea incertitudinilor 

asociate cu aceste scenarii; 

d) realizarea studiilor privind impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor, regiunilor şi 

sistemelor naturale/antropice.  

 

4.2.2 Acţiunea 2: Susţinerea activităţilor de cercetare în domeniul schimbărilor climatice şi 

crearea unei baze naţionale de date privind schimbările climatice 

 

Deciziile luate vor fi fundamentate de concluziile programelor specifice de cercetare şi ale analizelor 

dezvoltate la nivel trans-sectorial. Cercetarea va fi orientată cu prioritate către sprijinirea elaborării 

politicilor naţionale şi sectoriale şi optimizarea interfeţei ştiinţă-politică. După cum a fost evidenţiat în 

timpul interviurilor realizate în scopul elaborării acestei componente MMSC va coordona activitatea de 
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creare a unei baze naţionale de date privind schimbările climatice, acţionând în acest sens împreună cu 

institutele de cercetare, mediul academic, universităţile şi ONG-urile.   

 

În primă fază, vor fi colectate toate informaţiile existente, precum cercetare, măsuri şi politică pentru 

ASC, şi se vor identifica zonele unde aceste cunoştinţe lipsesc. În fapt, realizarea acestei baze de date a 

fost deja iniţiată prin concluziile activităţilor de cercetare şi ale procesului de intervievare care au stat la 

baza fundamentării componentei de ASC. Într-o etapă ulterioară, această bază de date va fi completată 

şi organizată într-o manieră sistematică, astfel încât să fie uşor accesibilă factorilor interesaţi de ASC.  

 

Cercetarea naţională în domeniul schimbărilor climatice va fi conectată la eforturile de cercetare 

internaţională şi se vor aplica cunoştinţele dobândite la acest nivel. În caz de necesitate aceste activităţi 

de cercetare vor fi completate cu noi activităţi conform celor menţionate în capitolul 3.2.1. Pentru 

extinderea bazei de cunoştinţe se vor putea promova proiecte pilot. Baza de date va fi extinsă la nivel 

regional/local, la nivelul consiliilor judeţene, consiliilor orăşeneşti și altele asemenea, întrucât 

autorităţile administraţiei publice de la acest nivel sunt cele care implementează frecvent măsurile care 

nu se regăsesc în atribuţiile structurilor guvernamentale centrale. 

 

Un model al constituirii acestei baze de date îl reprezintă mecanismul Clearinghouse, elaborat la nivel 

european care va reprezenta un instrument pentru colectarea şi diseminarea informaţiei, a datelor şi 

studiilor de caz în domeniul schimbărilor climatice şi care va contribui, de asemenea, la creşterea 

nivelului de coordonare între politicile sectoriale relevante.  

 

Înţelegerea adecvată a efectelor generate de schimbările climatice precumviteza, magnitudinea, 

impactul, reprezintă o condiţie esenţială pentru elaborarea unor politici şi măsuri ASC eficace şi 

constituie un fundament pentru promovarea inovaţiei la nivel tehnic şi administrativ prinnoi structuri de 

răspuns în cadrul ASC, modificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor autorităţilor administrației publice, 

companiilor şi cetăţenilor. O înţelegere corespunzătoare contribuie la dezvoltarea unor instrumente 

financiare şi economice mai eficiente, care susţin implementarea optimă a măsurilor ASC. Prin urmare, 

pe tot parcursul implementării ASC vor fi prioritare schimbul de cunoştinţe şi experienţă cu alte ţări.  

 

Studiile promovate în domeniul schimbărilor climatice şi al vulnerabilităţii la efectele acestora permite 

o cunoaştere mai bună a sectoarelor, ecosistemelor şi regiunilor care sunt expuse în mod particular 

schimbărilor climatice facilitând identificarea şi promovarea acţiunilor energice şi eficiente de 

diminuare a efectelor negative ale schimbărilor climatice în ţara noastră. Concluziile acestor studii vor 

fundamenta adoptarea măsurilor de adaptare planificată şi vor contribui la creşterea capacităţii de 

adaptare autonomă în concordanţă cu realizarea obiectivelor şi priorităţilor naţionale de dezvoltare 

durabilă şi protecţia mediului.   

 

Cercetarea în acest domeniu trebuie să abordeze şi soluţionarea problemelor care reprezintă ameninţări 

în elaborarea şi implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice, 

precum şi nevoia de cercetare în viitor. Astfel se va încuraja participarea institutelor de cercetare cu 

experienţă în sprijinirea procesului de elaborare a politicii naţionale în domeniul schimbărilor climatice, 

precum Administraţia Naţională de Meteorologie, care are experienţă în dezvoltarea proiectelor 

finanţate de Uniunea Europeană: CECILIA - Evaluarea Impactului şi Vulnerabilităţii Schimbărilor 

Climatice în Europa Centrală şi de Est, proiectul ENSEMBLES - Evoluţia şi Impactul Schimbărilor 

Climatice, DYNAMITE - Înţelegerea Dinamicii Sistemelor Climatice Cuplate, Reanalizarea şi 

Observaţia Europeană pentru Monitorizare - EURO4M. 

 

Activităţile de cercetare vor fi desfăşurate pentru a susţine angajamentul şi contribuţia factorilor 

interesaţi şi pentru a facilita mobilizarea ulterioară a acestora pentru implementarea măsurilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

Din punct de vedere instituţional, actuala reţea ASC va fi consolidată şi extinsă prin creşterea acţiunilor 

de cooperare dintre membrii săi, precum şi prin constituirea unor grupuri de acţiune noi şi atragerea 

experţilor internaţionali. După caz, se vor crea grupuri de lucru cu specialişti din diferite domenii de 
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expertiză, cum ar fi: ingineri, economişti, sociologi, specialişti în domeniul schimbărilor climatice şi alţi 

asemenea). 

 

Contribuţia experţilor locali şi ai reprezentanţilor consiliilor judeţene şi cei ai agenţiilor de protecţie a 

mediului va fi extinsă deoarece modelele şi expertiza externă, în lipsa contribuţiei locale, nu pot fi 

aplicabile în România. Necesitatea existenţei unei reţele naţionale de difuzare a cunoştinţelor, bazată pe 

modelul ERA-NET a fost exprimată anterior în cursul interviurilor şi va reprezenta o prioritate pentru 

implementarea componentei ASC. Întrucât majoritatea institutelor de cercetare efectuează studii doar pe 

bază contractuală, alocarea de resurse financiare adecvate este determinantă pentru desfăşurarea 

cercetării privind schimbările climatice, iar această susţinere necesită continuitate. Întrucât asigurarea 

resurselor financiare rămâne pentru mult timp limitată se vor dezvolta relaţiile de colaborare cu 

instituţiile financiare internaţionale.  

 

Se va crea o bază de date cu instituţiile financiare internaţionale relevante, care ar putea susţine 

cercetarea ASC în România. Pentru asigurarea schimbului necesar de informaţii şi experienţă se vor 

dezvolta parteneriate între institutele ştiinţifice/academice cu scopul de a integra necesităţile și 

iniţiativele de cercetare ASC într-un Program Naţional de Cercetare care va ajuta la depăşirea barierei 

insuficienţei resurselor.  

 

Prin asigurarea unei activităţi robuste de cercetare, promovarea şi implementarea politicilor şi măsurilor 

de adaptare la efectele schimbărilor climatice vor fi fundamentate pe baze ştiinţifice şi pe analize ample 

ale impactului schimbărilor climatice şi vulnerabilităţii la acestea.  

Concluziile studiilor de cercetare vor facilita de asemenea alocarea de resurse pentru ASC şi vor 

contribui şi la creşterea gradului de conştientizare şi credibilitate a măsurilor ASC.  

 

4.2.3 Acţiunea 3: Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar 

 

Ministerele implicate prin institute/academii specializate vor analiza şi estima consecinţele schimbărilor 

climatice în sectorul lor de activitate din punct de vedere al implicaţiilor economice, sociale şi de mediu 

pe care acestea le presupun şi vor stabili pentru fiecare regiune costurile acţiunii de luare a măsurilor 

ASC şi costurile lipsei de acţiune ce constă în costul, pe termen scurt, mediu şi lung al pagubelor 

generate de lipsa măsurilor ASC. 

 

Costurile de implementare a măsurilor la nivel sectorial vor fi stabilite pe baza unei analize economice 

ţinându-se cont de concluziile cercetărilor din domeniul schimbărilor climatice, studiilor economice şi 

sociale şi a priorităţilor de dezvoltare. Variaţia temporară a ratei de actualizare şi evaluarea efectelor 

indirect generate de impactul schimbărilor climatice vor fi luate în considerare în studiile oficiale de 

prognoză economică. 

Întrucât în prezent baza de date privind estimarea economică a pagubelor provocate de schimbările 

climatice este extrem de limitată şi în aceste condiţii există dificultăţi pentru realizarea unei dimensiuni 

realiste şi practice a măsurilor ASC, ministerele de resort vor contracta studii economice specifice 

necesare pentru evaluarea costurilor aferente pagubelor provocate de schimbările climatice până în 

prezent şi de asemenea, estimări ale costurilor aferente efectelor scenariilor climatice în condiţiile de 

dezvoltare economică sectorială prognozată. Pentru realizarea acestor studii ministerele de resort vor 

constitui echipe mixte de specialişti pentru diferite domenii, economişti, specialişti în schimbări 

climatice,pentru a asigura o perspectivă globală a impactului schimbărilor climatice şi a promova 

iniţiativa constituirii unor unităţi specializate în domeniul schimbărilor climatice. 

 

4.2.4 Acţiunea 4: Elaborarea Agendei Naţionale de Adaptare la Efectele Schimbărilor Climatice, 

denumită în continuare ANASC, şi integrarea ei în politica existentă şi viitoare  

 

ANASC va fi elaborată în cadrul planificării durabile a ASC, şi se va baza pe trei elemente principale: 

a) instrumente de luare a deciziilor care asigură prioritizarea măsurilor ASC pe baza urgenţei 

termenului de aplicare şi a costurilor asociate; 
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b) instrumente de management al riscului; 

c) cele mai bune practici privind integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice în politicile de dezvoltare. 

ANASC şi măsurile ASC asociate vor fi integrate în politicile de dezvoltare existente şi viitoare aferente 

fiecărui sector. După necesitate, vor fi amendate legislaţia, regulamentele şi instrumentele financiare 

identificate pentru implementarea agendei. Este, de asemenea, foarte important ca toate măsurile ASC şi 

toate politicile care iau în considerare ASC să fie sincronizate cu evoluţiile ştiinţifice/tehnice privind 

măsurile de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. 

 

Ţinând cont de necesitatea integrării aspectelor de schimbări climatice în politicile de dezvoltare 

sectorială, la elaborarea noilor acte legislative şi normative se vor integra şi problematicile ridicate de 

ASC. În cadrul acestui proces se va acorda o atenţie specială consultărilor cu specialiştii din mediul de 

afaceri şi reprezentanţii ONG-urilor. Un sprijin important în elaborarea şi implementarea ASC îl 

reprezintă întărirea capacităţii instituţionale prin crearea în ministerele de resort a unor compartimente 

specializate în domeniul schimbărilor climatice, precum şi asigurarea la nivelul fiecărui minister a 

resurselor financiare adecvate.   

 

4.2.5 Acţiunea 5: Elaborarea şi implementarea unei campanii pentru creşterea conştientizării 

tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei 

 

Pentru implementarea ASC, întreaga societate împreună cu autorităţile administrației publice, 

companiile şi ONG-urile îşi vor asigura un nivel corespunzător de cunoştinţe cu privire la schimbările 

climatice şi efectele preconizate ale acestora. Procesul de conştientizare a necesităţii de promovare a 

măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice va facilita  tranziţia necesară în atitudini şi 

comportament şi va îmbunătăţi capacitatea generală de atenuare a efectelor generate de schimbările 

climatice. Atenuarea efectelor schimbărilor climatice reprezintă o responsabilitate generală a întregii 

societăţi iar obiectivele de adaptare necesită o abordare etapizată bazată pe experienţă şi spirit inovativ 

asociate de o comunicare transparentă a acţiunilor întreprinse. Acţiunile de conştientizare vor fi 

dezvoltate plecând de la necesitatea de schimbare a atitudinilor şi a comportamentului faţă de utilizarea 

resurselor naturale, protecţia mediului şi în mod special faţă de schimbările climatice şi a caracterului de 

urgenţă a acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

 

Totodată, un rol foarte important în dezvoltarea atitudinilor adecvate îl are includerea problematicii 

ASC în programele de învăţământ precum şi în asigurarea procesului de formare profesională. Politicile 

şi măsurile ASC vor fi analizate la toate nivelurile de decizie din toate instituţiile implicate şi promovate 

cu acordul tuturor acestor instituţii. 

 

În vederea acestui scop se va asigura o campanie eficientă de conştientizare a problematicii ASC, 

precum şi procesul corespunzător de formare profesională. Creşterea gradului de conştientizare, 

diseminarea informaţiei şi pregătirea profesională adecvată reprezintă elemente esenţiale în cadrul 

procesului de descentralizare a eforturilor de identificare şi aplicare a măsurilor specifice ASC.   

 

Pentru a creşte nivelul de conştientizare, agenţiile locale ale autorităţilor administrației publice , 

consiliile locale şi agenţiile de protecţie a mediului, companiile şi ONG-urile vor avea un rol important. 

Campaniile ASC vor transmite mesaje practice care vor încuraja întreprinderea de acţiuni imediate, un 

exemplu în acest sens constituindu-l programul WATER CoRe – la care au participat MMSC, ANM şi 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a cărui rezultat va oferi practici de soluţionare a 

problemelor legate de deficitul de apă şi secetă la nivel regional şi local pentru toate regiunile europene, 

şi un schimb de informaţii privind elaborarea celor mai bune practici pentru gestionarea secetei. 
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4.2.6 Acţiunea 6: Monitorizarea şi analiza procesului de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice 

 

Monitorizarea constantă este foarte importantă pentru asigurarea eficientă a unui proces ASC şi pentru 

obţinerea de rezultate pozitive ale ASC.  

 

Procesul de monitorizare va urmări obţinerea de răspunsuri la următoarele întrebări:  

 

a) ce acţiuni de politică planificate au fost realizate ? 

b) ce acţiuni de politică planificate nu au fost realizate ? 

c) implementarea politicii ASC se desfăşoară conform programării? Care este stadiul lucrărilor 

privind măsurile de implementare şi respectiv rezultatele? 

d) resursele investite au fost suficiente ? 

 

Rezultatele activităţilor prezentate în ANASC vor fi evaluare în privinţa: 

 

a) rezultatelor pozitive; 

b) rezultatelor negative; 

c) eficienţa investiţiilor. 

 

Obiectivele şi rezultatele cuantificate, mai ales din punct de vedere economic, reprezintă o cerinţă 

prealabilă pentru evaluarea eficienţei monitorizării şi aceasta va fi realizată prin stabilirea unor 

indicatori specifici.  

 

Monitorizarea stadiului procesului ASC va da posibilitatea evaluării periodice a eficienţei măsurilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice adoptate urmate de continuarea, amendarea sau promovarea 

unor noi măsuri. Componenta ASC, împreună cu ANASC, vor fi supuse actualizărilor periodice, în 

funcţie de dezvoltarea economică a ţării şi a evoluţiei scenariilor climatice.  

 

Lista acţiunilor ASC vizate şi a instituţiilor responsabile 

 

 
Acţiune 

Instituţia 

responsabilă 

În colaborare cu  Cadru de timp 

1 Actualizarea scenariilor climatice  ANM   

2 Susţinerea activităţilor de cercetare 

în domeniul schimbărilor climatice 

şi crearea unei baze naţionale de 

date privind schimbările climatice 

MMSC Academia Română; 

Administraţia Naţională de 

Meteorologie; 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 

Institutele Naţionale de 

Cercetare şi cele 

Academice;  

Instituţiile Internaţionale de 

Cercetare; 

Asociaţii profesionale;  

ONG-uri 

 

3 Estimarea costurilor schimbărilor 

climatice pentru fiecare sector 

prioritar 

 

MMSC Ministerele de resort 

Institutele Naţionale de 

Cercetare şi cele 

Academice  

 

 

4 Elaborarea Agendei Naţionale de 

Adaptare la Efectele Schimbărilor 

Climatice şi integrarea ei în politica 

existentă şi viitoare 

MMSC Ministerele de resort; 

Institutele Naţionale de 

Cercetare şi cele 

Academice  

Comisia Naţională de 
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Prognoză 

5 Elaborarea şi implementarea unei 

campanii pentru creşterea 

conştientizării tuturor actorilor 

implicaţi, în special a populaţiei 

Ministerele de 

resort: MDRAP; 

MFP; MFE; ME; 

MEN; MS; 

MMFPSPV; 

MAI; MT; MAN; 

MAE. 

Institutele Naţionale de 

Cercetare şi cele  

Academice;  

ONG-uri; 

Asociaţii profesionale;  

 

6 Monitorizarea procesului de 

adaptare la efectele schimbărilor 

climatice 

MMSC Ministerele de resort; 

Institutele Naţionale de 

Cercetare şi cele 

Academice;  

ONG-uri 

 

 

B. Acţiunile de adaptare la nivel sectorial 

Având în vedere procesul ASC şi versiunile sale actualizate, fiecare sector relevant va identifica şi 

implementa măsuri specifice luând în considerare următoarele aspecte: 

a) evaluarea stadiului actual, acţiuni realizate, rezultatele acestora și altele asemenea, şi 

experienţă acumulată;  

b) obiective generale, obiective intermediare şi măsurile care trebuie luate pentru realizarea lor; 

c) indicatorii de monitorizare a stadiului de realizare;  

d) necesităţile de cercetare, prezente şi viitoare; 

e) estimări ale costurilor măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice: costurile 

economice, costurile acţiunii de reducere a vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice, 

costurile pagubelor în cazul lipsei de acţiune; 

f) resursele disponibile şi necesare; 

g) cadrul instituţional de implementare şi alocarea responsabilităţilor;  

h) instrumentele de management al riscului; 

i) cele mai bune practici privind integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice în elaborarea politicilor naţionale. 

Măsurile de adaptare sectorială, denumite în continuareAS, vor fi elaborate luând în considerare politica 

de dezvoltare a sectorului respectiv, resursele şi priorităţile existente. Dacă este necesar, cadrul 

legislativ, regulamentele şi instrumentele financiare vor fi amendate pentru implementarea AS.  

Implementarea tuturor măsurilor AS va fi coordonată de MMSC şi realizată de ministerele de resort 

pentru minimizarea costurilor sectoriale legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi de 

maximizarea utilizării eficiente a resurselor disponibile financiare, umane și altele asemenea. 

 

Toate măsurile adoptate în cadrul AS, inclusiv măsurile ce vor fi actualizate, vor fi adoptate cu 

aprobarea MMSC.  

 
 

Capitolul V 

Resurse necesare 
 

 

Furnizarea şi alocarea resurselor adecvate sunt premisele necesare pentru obţinerea unui rezultat de 

succes al procesului de ASC. Interviurile cu factorii interesaţi au relevat faptul că lipsa resurselor 

umane, a cunoştinţelor şi resurselor financiare reprezintă principala cauză pentru un progres lent al ASC 

în România.  

Autorităţile administrației publice române se confruntă cu o lipsă critică a personalului calificat mai ales 

după recentele reduceri bugetare. Acesta este, probabil, cel mai important punct de acţiune în privinţa 

asigurării resurselor. Formarea profesională şi implicarea specialiştilor din domeniul ASC în toate 

sectoarele prioritare, în special din cadrul structurii ministerelor şi instituţiilor asociate, dar şi din cadrul 

companiilor şi ONG-urilor, reprezintă un factor cheie pentru realizarea obiectivelor ASC.  
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Necesitatea existenței unor cunoştinţe ştiinţifice mereu actuale și actualizate nu trebuie ignorată, 

aceasta constituind o resursă deosebit de valoroasă. Institutele de cercetare şi academice vor facilita 

accesul la date, pentru a avea studiile ştiinţifice necesare disponibile pentru elaborarea/implementarea 

măsurilor şi politicilor de planificare a ASC. Acest acces poate fi asigurat, de asemenea, prin crearea de 

parteneriate între aceste instituţii cu ajutorul MMSC şi menţinând fluxul de date neobstrucţionat. 

 

Totuşi, niciuna din resursele de mai sus nu poate susţine procesul ASC în lipsa unei finanţări suficiente. 

Trebuie elaborate metode financiare care să conducă la investiţii şi cercetare pe termen lung şi care să 

poată sta la baza demarării iniţiativelor şi inovaţiilor din cadrul ASC. Acestea pot lua forma unor 

acorduri financiare internaţionale, programe naţionale de finanţare, parteneriate public-privat, 

stimulente fiscale sau alte scheme financiare inovative. Un exemplu ar fi includerea măsurilor ASC în 

investiţiile deja planificate şi finanţate. De exemplu, dacă un drum este planificat şi finanţat, acesta 

poate fi realizat în concordanţă cu politicile ASC. MMSC poate servi drept coordonator şi iniţiator al 

acestor metode.  

 

Trebuie avut în vedere că în cazul ASC există un interval de timp mare între efectuarea cheltuielilor şi 

obţinerea de beneficii. Astfel, responsabilii schemelor financiare trebuie să aibă o viziune pe termen 

lung şi o percepţie cât mai corectă a evoluţiilor viitoare.  

Următoarele fonduri naţionale pot fi utilizate pentru a susţine iniţiativele ASC: 

a) Alocări de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor de resort cu încadrare în 

prevederile bugetare aprobate cu această destinație; 

b) Fondul pentru Mediu 

 

Următoarele fonduri europene şi internaţionale pot fi utilizate pentru susţinerea iniţiativelor ASC: 

a. Programe Tematice de Mediu şi Resurse Naturale 
Un aspect cheie al Programelor Tematice de Mediu şi Resurse Naturale este acela de a contribui la 

realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin promovarea unui mediu durabil, inclusiv 

stimularea adaptării la efectele schimbărilor climatice susţinând creşterea ecologică, protejând sănătatea 

publică şi mediul împotriva substanţelor periculoase şi creând condiţii pentru securitatea sustenabilă a 

alimentelor. 

   

b. Programul Sud Est European – SEE 

Obiectivul global al programului este îmbunătăţirea procesului de integrare teritorială şi economică în 

sud-estul Europei şi de a contribui la coeziunea, stabilitatea şi competitivitatea zonei prin dezvoltarea 

parteneriatelor transnaţionale şi acţiunilor comune în domenii de importanţă strategică, conformAxei 

prioritare 2: Protecţia şi îmbunătăţirea mediului. 

c. Cadrul financiar multianual 2014-2020 

Bugetul UE are un rol important în promovarea acţiunilor din domeniul schimbărilor climatice în toate 

sectoarele economice europene şi în catalizarea investiţiilor specifice care vor fi necesare pentru 

atingerea ţintelor climatice propuse la nivel european şi pentru asigurarea adaptării la efectele 

schimbărilor climatice. Aceste investiţii sunt legate de o gamă largă de tehnologii care au în vedere 

îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi dezvoltarea 

infrastructurilor aferente şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. În acest context, este foarte util 

sprijinul financiar dat beneficiarilor locali pentru a implementa politicile sau strategiile potrivite, sau 

pentru a soluţiona probleme specifice în domenii unde impactul schimbărilor climatice este 

semnificativ. 

 

În cadrul perspectivei financiare 2014-2020, programul LIFE+ cu subprogramul pentru Acţiune 

Climatică se va concentra asupra proiectelor pilot şi a proiectelor demonstrative la scară mică.  

 

Adaptarea este unul din obiectivele subprogramului Acţiune climatică care va oferi sprijin iniţiativelor 

care conduc la rezistenţa crescută la schimbările climatice. Asemenea acţiuni au ca scop sprijinirea 

elaborării sau implementării strategiilor de adaptare naţionale/regionale/locale care permit factorilor de 



 52 

decizie să folosească eficient cunoştinţele şi datele privind impactul schimbărilor climatice, în particular 

pentru planificarea legată de adaptarea la efectele schimbărilor climatice.  

 

 

Capitolul VI 

 Provocările şi acţiunile la nivel sectorial 

 

 

Procesul de adaptare la efectele schimbărilor climatice va avea loc în diferite sectoare şi la diferite 

niveluri, naţional, regional, local, cu abordări particularizate pentru fiecare sector/locaţie. Deoarece 

schimbările climatice au un impact diferit în funcţie de sector şi la diferite niveluri, măsurile de adaptare 

la efectele schimbărilor climatice vor fi de asemenea, diferite dar respectând aceiaşi parametri.  

Pentru a preveni implementarea unor măsuri neadecvate de adaptare, coordonarea între măsuri este 

deosebit de importantă aceasta dând siguranţa că măsurile propuse / implementate nu interferează între 

ele. Mai mult, prin coordonare poate fi realizată sinergia între diferitele măsuri, ceea ce măreşte 

relevanţa şi impactul măsurilor pe de o parte şi reduce, costurile pe de altă parte. O abordare integrată 

conduce către o evaluare echilibrată a diferitelor interese şi la un răspuns adecvat. De asemenea, 

măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice trebuie să fie sincronizate şi combinate, cât mai 

eficient posibil, cu măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;de exemplu: acoperişuri de 

clădiri izolate termic, pentru o mai bună pregătire în cazul valurilor tot mai frecvente de căldură/frig, 

acestea ajutând şi la economisirea energiei. 

 

Impactul schimbărilor climatice depinde de vulnerabilitatea diferitelor sectoare - economic, social şi de 

mediu. De exemplu, agricultura este în mod particular vulnerabilă la schimbările de temperatură şi 

precipitaţii care, pe termen lung, fac ca industria alimentară să fie foarte vulnerabilă. Pot apărea 

probleme în sectorul energetic, în special în ceea ce priveşte producerea de hidroenergie, dacă 

fenomenele de secetă vor creşte în România, pe timpul verii creşte şi consumul energetic datorită 

utilizării pe o scară mai largă a aparatelor de aer condiţionat în cazul temperaturilor mari.  

 

Sectoarele industriale, cel comercial, sectorul rezidenţial, cele aferente serviciilor şi infrastructurii sunt 

în măsură diferită vulnerabile la schimbările climatice. Aceste sectoare sunt direct afectate de 

schimbările de temperatură, precipitaţii şi alte asemenea, sau indirect, din cauza impactului pe care le au 

aceste schimbări asupra mediului, resurselor naturale şi producţiei agricole. MMSC, împreună cu 

reprezentanţii sectoarelor şi instituţiilor cheie au selectat 13 sectoare prioritare care trebuie abordate în 

vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice, şi anume sectoarele: 

a) Industrie 

b) Agricultură şi Pescuit 

c) Turism 

d) Sănătate publică 

e) Infrastructură, Construcţii şi Urbanism  

f) Transporturi 

g) Resurse de apă şi protecţie împotriva inundaţiilor 

h) Păduri 

i) Energie 

j) Biodiversitate 

k) Asigurări 

l) Activităţi recreative  

m) Educaţie 

 

Rezultatele interviurilor realizate cu experţi din grupul de lucru privind ASC, instituţiile publice 

responsabile cu elaborarea de politici, reprezentanţi ai organelor abilitate pentru aplicarea politicilor în 

domeniu, ONG-uri, organizaţii private și altele asemenea) au fost integrate în actuala strategie. Mai 

mult, interviurile au fost urmate de grupuri de lucru ASC, în timpul cărora au fost discutate şi finalizate 

rezultatele interviurilor. Informaţiile astfel obţinute au fost incluse în prezenta componentă de ASC. 
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Interviurile, grupurile de lucru, precum şi contribuţia factorilor interesaţi - cunoştinţe, experienţă, 

recomandări - stau la baza acestei componente, avându-se în vedere necesitatea de a avea un grad ridicat 

de reprezentativitate dar şi în vederea încurajării adoptării şi susţinerii măsurilor de către factorii 

interesaţi. 

Printre problemele ridicate şi discutate în timpul reuniunilor de lucru se menţionează: 

a) securitate și siguranţa alimentară, având în vedere şi creşterea populaţiei la nivel mondial; 

b) schimbarea destinaţiei terenurilor; 

c) starea de sănătate şi extinderea pădurilor; 

d) schimbările în ecosisteme şi biodiversitatea redusă; 

e) incendiile; 

f) secetă; 

g) inundaţii, alunecări de teren, torenţi;  

h) colmatări ale cursurilor de apă şi porturilor  datorită eroziunii crescute; 

i) modificări în turism; 

j) răspândirea bolilor, calitatea scăzută a apei şi temperaturile ridicate, cu efect asupra sănătăţii 

publice; 

k) degradarea infrastructurii din cauza temperaturilor ridicate; 

l) schimbarea incertă a profilurilor de risc pentru asigurările în caz de dezastre naturale la nivel 

naţional. 

 

Deoarece în cadrul grupurilor de lucru a fost subliniată preocuparea majoră privind siguranţa 

României în contextul schimbărilor climatice şi siguranţa locuitorilor săi, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă ar trebui să fie mai implicate în procesul adaptării la efectele schimbările 

climatice, având în vedere faptul că schimbările climatice reprezintă o chestiune de siguranţă naţională.    

 

Autorităţile relevante ale administraţiei publice vor fi responsabile cu dezvoltarea măsurilor ASC la 

nivel sectorial, sub îndrumarea şi coordonarea MMSC şi în colaborare cu factorii interesaţi - companii, 

ONG-uri, cetăţeni. Deşi etapele de elaborare a acestor măsuri au fost deja descrise în capitolul 3, este 

important de reamintit unele obiective cheie necesar a fi realizate pentru fiecare sector: 

a) identificarea principalelor ameninţări rezultate din schimbările climatice şi efectele acestora; 

b) identificarea principalelor oportunităţi; 

c) identificarea măsurilor deja adoptate, acțiune necesară pentru evitarea efectuării unor 

cheltuieli investiţionale inutile; 

d) identificarea măsurilor ce trebuie adoptate; 

e) identificarea instituţiilor responsabile şi asigurarea diviziunii clare a rolului şi 

responsabilităţilor; 

f) stabilirea unor termene limită clare; 

g) asigurarea bugetelor adecvate şi disponibilitatea finanţării; 

h) creşterea gradului de conştientizare, inclusiv elaborarea şi diseminarea de materiale ce 

descriu ASC; 

i) încurajarea luării deciziilor la nivel local; 

j) sincronizarea strategiilor naţionale cu cele regionale, de exemplu, Europa de Est,  şi luarea în 

considerare a efectului transfrontalier; 

k) monitorizare, feedback şi optimizare în mod constant. 

 

6.1 Industria 

 

Principalul risc pentru sectorul industrial, în contextul schimbărilor climatice provine de la degradarea 

infrastructurii sub efectul fenomenelor naturale precum temperaturi ridicate, precipitaţii, vânt și altele 

asemenea, şi celor asociate cu fenomenele extreme. Interviurile cu reprezentanţi ai Ministerului 

Economiei, denumit în continuare ME, au evidenţiat faptul că, deşi nu au fost elaborate studii specifice 

referitoare la efectele schimbărilor climatice în sectoarele industriale, au fost totuşi înregistrate efecte 

ale acestora, după cum urmează: 
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a) ploile torenţiale au provocat inundarea exploatărilor miniere de suprafaţă; alunecările de teren au 

compromis accesul la siturile industriale; 

b) perioadele de secetă au avut repercusiuni în diminuarea producţiei de energie hidroelectrică care 

au condus la creşterea cantităţii de energie din surse convenţionale, rezultând astfel o creştere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră;  

c) structura materiei prime vegetale şi /sau animale s-a schimbat; 

d) costurile de operare pentru siturile industriale au crescut, ca rezultat al nevoii de creştere a 

cheltuielilor privind asigurarea sănătăţii şi protecţiei muncii angajaţilor; 

e) operaţiunile marilor consumatori industriali de energie electrică au fost restricţionate de efectele 

precipitaţiilor abundente, căderilor masive de zăpadă şi temperaturilor excesive asupra 

transformatoarelor electrice; 

f) degradarea infrastructurii datorată temperaturilor ridicate; 

g) schimbarea incertă a profilurilor de risc pentru asigurările în caz de dezastre naturale la nivel 

naţional. 

 

Odată cu accentuarea exceselor climatice, îndeosebi în perioadele de vară, este posibil ca în unele 

sectoare/subsectoare să se înregistreze: 

a) creşterea costurilor pentru asigurarea apei industriale; 

b) creşterea costurilor pentru realizarea proceselor de răcire; 

c) întreruperea lucrului în timpul unor perioade din zi, datorită temperaturilor excesive. 

Dată fiind contribuţia majoră a sectorului industrial la emisiile de gaze cu efect de seră, principalele 

atribuţii ale ME în domeniul schimbărilor climatice sunt legate în special de măsurile de reducere a 

concentraţiilor de GES din atmosferă şi sunt limitate în ceea ce priveşte partea de ASC. ME ar trebui să 

aibă o contribuţie importantă în procesul de formare şi conştientizare a ASC, întrucât sectorul industrial 

va avea responsabilitatea promovării tehnologiilor reziliente la efectele schimbărilor climatice. 

 

6.2 Agricultura şi Pescuitul 

 

6.2.1. Agricultura 

 

Aşa cum se arată în rapoartele internaţionale relevante, România se va confrunta cu evenimente 

meteorologice extreme, care vor avea ca rezultat o variabilitate ridicată a recoltelor agricole, mai ales în 

regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, şi cu un potenţial de adaptare redus, cu consecinţe 

negative asupra aprovizionării cu alimente şi economiei naţionale. 

 

Atât evenimentele meteo extreme cât şi variabilitatea climatică pot creşte ca rezultat al încălzirii 

globale. Devine tot mai evident faptul că necesarul de alimente în România va fi afectat de variabilitatea 

climatică şi schimbările climatice, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate ridicată în prezent şi cu un 

potenţial de adaptare redus. Recoltele de cereale şi alte culturi ar putea să scadă în zonele de sud şi sud-

est ale României, din cauza secetelor mai frecvente. Chiar dacă pierderile ar putea fi parţial compensate 

de efectele benefice ale dioxidului de carbon, recoltele ar continua, totuşi, să fie ameninţate şi de 

necesarul de apă, de prezenţa dăunătorilor şi a bolilor şi de pierderile de terenuri agricole prin 

deşertificare. În general, efectele schimbărilor climatice asupra recoltelor agricole depind de condiţiile 

locale ale fiecărei suprafeţe, de severitatea modificărilor climatice şi de efectele fiziologice directe ale 

concentraţiei de CO2. Din acest motiv, pentru a face faţă schimbărilor climatice, trebuie să folosim 

soiuri de culturi mai bine adaptate şi mai rezistente la condiţii de temperaturi ridicate şi secetă. În 

acelaşi scop, este important ca fermierii să fie astfel sprijiniţi să-şi poată continua activitatea, prin 

furnizarea de servicii în zonele rurale şi oferirea de asistenţă, astfel încât să-şi adapteze metodele de 

producţie. 

 

Sunt aşteptate schimbări în utilizarea terenurilor, precum şi modificări ale ecosistemelor şi reducerea 

biodiversităţii, factori care vor afecta echilibrul sectorului agricol. În plus, incertitudinea climatică va 

afecta siguranţa financiară a fermierilor şi va reduce încrederea în activităţile agricole.  
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Mai mult, în România, la baza componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice trebuie să 

stea măsurile de reducere a riscului de inundaţii, precum şi cele de sprijinire a fermierilor pentru a face 

faţă pierderilor din producţia agricolă. De mare importanţă este creşterea investiţiilor în infrastructura 

pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi în managementul apei. Totodată, prin Planul European de 

Redresare Economică din decembrie 2009 în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală au fost 

alocate sume suplimentare privind noile provocări la schimbări climatice, energie regenerabilă, 

managementul resurselor de apă, biodiversitate, măsuri ce însoţesc restructurarea sectorului produse 

lactate, inovare şi respectiv broadband, definite drept priorităţi. 

 

Micii fermieri sunt cei mai vulnerabili la schimbările climatice, deoarece fac faţă mai greu dificultăţilor 

economice şi sociale. Mai mult, condiţiile de mediu problematice le măresc vulnerabilitatea şi le reduc 

capacitatea de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Zonele rurale sunt cele mai expuse la 

schimbările climatice, în special zonele sărace, unde activităţile agricole constituie baza vieţii de zi cu 

zi.  

 

Factorii socio-economici care influenţează capacitatea fermierilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice sunt următorii:  

a) caracteristicile exploataţiei agricole: tipul de producţie, mărimea, nivelul de intensitate;  

b) diversificarea culturilor şi a creşterii animalelor precum şi disponibilitatea altor surse de venit;  

c) accesul la informaţii şi cunoştinţe privind schimbările climatice şi soluţiile de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice; 

d) contextul socio-economic de ansamblu, de exemplu cei mai vulnerabili sunt fermierii care 

dispun de resurse limitate sau cei care trăiesc în zone rurale îndepărtate sau izolate; 

e) accesul la tehnologie şi infrastructură; 

f) accesul la serviciile de intervenţie activă în atmosferă, servicii cu caracter preventiv ce 

acţionează în sensul eliminării/reducerii pagubelor produse de fenomene meteorologice 

periculoase: grindină, furtuni, ploi abundente și altele asemenea. 

 

Fermierii vor beneficia de pregătire şi vor avea acces la informaţii privind metodele de adaptare a 

producţiei agricole la efectele schimbărilor climatice. Aceste metode vor fi evaluate de fermieri în 

raport cu cerinţele şi condiţiile din fermele lor. De asemenea, factorii de decizie care elaborează 

politicile publice trebuie să ţină seama că pe viitor noi zone pot fi considerate defavorizate şi astfel pot 

deveni eligibile pentru subvenţii.  

Pentru a ajuta fermierii în procesul ASC şi pentru a sprijini sectorul agricol pe parcursul acestui proces, 

va exista o corelaţie între cercetarea agro-meteorologică / agro-climatică şi cercetarea în alte domenii 

conexe.  

 

Conceptul de prevenţie şi reducere a riscurilor va fi mai ferm inserat în procesul decizional, cu 

măsuri de adaptare şi strategii clare. Aceste măsuri vor fi, de asemenea, incluse şi în politicile de 

dezvoltare locale, regionale şi naţionale. În elaborarea unor politici de mediu realiste şi durabile, ca şi a 

unor politici vizând planificarea şi dezvoltarea durabilă a agriculturii, factorii de decizie vor trebui să 

aibă în vedere şi informaţiile privind situaţia actuală şi viitoare a resurselor agro-climatice.  

 

Laboratorul de Agrometeorologie al ANM reprezintă o componentă de bază a activităţii operative, 

derulând analize ale impactului variabilităţii şi schimbărilor climatice asupra culturilor, inclusiv 

fenologia şi producţia, precum şi asupra principalelor componente ale echilibrului apei din sol. Acesta 

monitorizează zilnic parametrii agro-meteorologici şi modificările conţinutului de umiditate a solului la 

nivelul plantei, identifică perioadele şi zonele agricole grav afectate de evenimentele extreme, 

elaborează buletine agro-meteorologice săptămânale şi lunare, face previziuni agro-meteorologice pe 

termen lung privind creşterea, dezvoltarea şi eficienţa plantelor. Aceste informaţii sunt extrem de utile 

pentru sprijinirea producătorilor agricoli în alegerea soluţiilor agro-tehnice adecvate. Pentru 

monitorizarea ariei de cuprindere a fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv seceta, şi a evalua 

zonele cele mai vulnerabile sunt folosite tehnici de modelare şi GIS. Informaţiile furnizate acoperă zone 

agricole la nivel sub-regional, regional şi naţional, în funcţie de nevoile concrete ale utilizatorilor finali. 
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Activitatea de cercetare agro-meteorologică îşi îmbunătăţeşte permanent aplicaţiile pentru a asigura o 

dezvoltare durabilă a strategiilor agricole.  

Obiectivele specifice sunt:  

a) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea metodelor de evaluare şi prognoză a impactului variabilităţii 

climatice, inclusiv al evenimentelor extreme, asupra agriculturii: 

o Modelarea şi evaluarea efectelor variabilităţii climatice asupra balanţei apei din sol;  

o Cercetări privind oscilaţia resurselor de umiditate şi impactul asupra culturilor de iarnă de 

grâu şi porumb – studii de caz pentru principalele zone agricole din România  

b) Evaluarea potenţialului agroclimatic al României şi determinarea caracterului favorabil pentru 

principalele culturi, pentru a iniţia un sistem de management durabil în domeniul agriculturii  

c) Evaluarea impactului potenţial al schimbărilor climatice asupra creşterii, dezvoltării şi formării 

culturilor, folosind modele de simulare dinamică şi sisteme de suport decizional pentru agricultură - 

DSSAT v3.5, combinate cu diferite scenarii climatice prognozate de modele climatice globale - 

MCR şi MCG.  

Departamentul de Climatologie al ANM este implicat în efectuarea de studii privind variabilitatea 

climatică, schimbările climatice şi previziunea climatică. Principalele teme de cercetare sunt: analiza 

principalelor caracteristici ale variabilităţii climatice din România, utilizând observaţii pe termen lung: 

tendinţe, deplasări, evenimente extreme, legătura dintre clima din România şi mecanismele pe scară 

largă: circulaţia atmosferică, fenomene cu frecvenţă redusă, precum Oscilaţia Nord-Atlantică, proiecţia 

schimbărilor climatice la scara României, folosind modele statistice de reducere la scară şi validarea la 

scară largă şi la scară regională a modelelor climatice globale/regionale.  

 

Unele măsuri cheie de ASC au fost, deja, incluse în Strategia Naţională de Reducere a Efectelor 

Secetei, de Prevenire şi Combatere a Degradării şi Deşertificării Terenurilor, elaborată de MADR în 

2008. Suprafeţele afectate de secetă s-au extins în ultimele decenii, cele mai expuse fiind în sudul şi 

sud-estul României. Această Strategie trebuie, de asemenea, să traseze orientările pentru un Program 

naţional de reabilitare a sectorului irigaţiilor.  

 

Specialiştii în sectorul agricol recomandă, printre altele, următoarele măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice:  

a) elaborarea unor ghiduri de bune practici pentru agricultură, în special pentru agricultura ne-

irigată;  

b) elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune locale, la nivel de comună, pentru ASC; 

c) implementarea proiectelor propuse în Schema Directoare de Amenajare și Management a 

Bazinelor Hidrografice, pentru protejarea zonelor umede şi diminuarea efectelor negative 

generate de excesul de apă sau de lipsa acesteia  

d) utilizarea cercetării pentru a combate vulnerabilităţile existente şi a modifica structura culturilor/ 

exploataţiilor în sensul unei agriculturi mai puţin expuse la schimbările climatice;  

e) încurajarea asigurărilor pentru culturi/ferme;  

f) îmbunătăţirea disponibilităţii şi aplicabilităţii opţiunilor de modelare şi adaptare pentru uzul 

fermierilor, furnizarea de date şi rezultate privind reacţia resursei de apă la scenariile posibile de 

schimbări climatice, promovarea utilizării tehnologiei GIS și altele asemenea; 

g) dezvoltarea infrastructurii şi tehnologiei necesare pentru intervenţii active de combatere locală a 

fenomenelor meteorologice extreme pentru protecţia culturilor şi a comunităţilor locale. 

 

În contextul schimbărilor climatice, apare nevoia de noi lucrări de cercetare în domeniul agriculturii. 

Până acum au fost realizate unele tehnologii durabile în domeniul utilizării resurselor naturale şi modele 

de bune practici. Noile lucrări de cercetare în domeniul agriculturii vor trebui să vizeze următoarele 

obiective:  

a) inter-operabilitatea între sistemele de observaţie, de gestionare a informaţiilor şi folosire în comun a 

datelor, precum şi optimizarea informaţiilor pentru înţelegerea, modelarea şi previzionarea 

fenomenelor de mediu, pentru evaluarea, explorarea şi gestionarea resurselor naturale: sol, apă, 

climă; 
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b) schimbul de experienţă privind noi metode de estimare a modificărilor privind producţia agricolă 

sub influenţa schimbărilor climatice, a condiţiilor regionale/locale precum şi a sistemelor de 

management; 

c) măsuri specifice de prevenire a degradării terenurilor şi reabilitarea suprafeţelor cu degradare 

severă; 

d) desfăşurarea de activităţi educaţionale în scopul conştientizării publice privind efectele secetei, 

deşertificării şi a lipsei apei, cu precădere în zonele rurale; 

e)  modalităţi diverse de diseminare a informaţiilor către autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

comunităţi, precum şi dezvoltarea capacităţii acestora de a răspunde la informaţii prin planificarea 

de măsuri de urgenţă eficace; 

f) analize de adaptare, recomandări şi dezvoltarea de opţiuni de management pentru îmbunătăţirea 

sistemelor de utilizare a terenurilor pentru producţia agricolă, apă în condiţiile manifestării 

fenomenelor meteo extreme: deficit/exces de apă, furtuni și altele asemenea; 

g) dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniile relevante privind schimbările climatice, precum 

şi a mecanismelor de facilitare a schimbului de informaţii între instituţiile care desfăşoară activităţi 

de cercetare - dezvoltare în domeniu. 

 

Schimbul de informaţii, metodologii şi instrumente între experţii ştiinţifici care lucrează în domeniul 

gestionării riscurilor legate de calamităţi şi cel al schimbărilor climatice ar putea îmbunătăţi 

sustenabilitatea procesului de dezvoltare. Este necesară o politică proactivă de cercetare şi educaţie 

vizând promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului schimbărilor climatice şi dezvoltarea de 

abilităţi, metode şi tehnologii, pentru a face faţă consecinţelor schimbărilor climatice. De asemenea, 

complementar cu măsurile de adaptare, este important să se folosească potenţialul oferit de diversitatea 

opţiunilor de asigurări, care să funcţioneze ca instrumente de distribuire a riscurilor, în special în cazul 

produselor de asigurări bazate pe indici climatici şi pe metodologia Transferului Riscului Alternativ.  

 

Aspectele care să lege politicile în domeniu – inclusiv la nivel local – de planificarea agricolă pe termen 

lung, adaptarea producţiei la efectele schimbărilor climatice şi o analiză strategică a managementului 

resurselor agro-industriale sunt cruciale. Analiza implică un studiu al incertitudinilor producţiei legate 

de climă, în termeni de producţie, financiari şi instituţionali. Întreaga comunitate se află în faţa unei 

provocări: definirea impactului climatic asupra agriculturii şi a măsurilor de răspuns adecvate. Trebuie 

analizată situaţia prezentă şi viitoare a climei şi integrarea tuturor datelor şi a metodologiilor 

disponibile.  

 

Cu privire la conştientizare, specialiştii ASC din sectorul agricol au sugerat colectarea şi diseminarea 

informaţiilor de la/către fermieri prin intermediul instituţiilor din reţeaua agricolă, precum: Camere 

Agricole, denumite în continuare CA, sucursalele judeţene şi locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

în Agricultură, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi alte asemenea. De 

asemenea, conştientizarea poate fi îmbunătăţită şi prin manifestările tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale 

organizate la nivel judeţean, regional şi naţional. Aceste informaţii trebuie să sporească cunoştinţele 

fermierilor şi ale autorităţilor privind adaptarea agriculturii la variabilitatea climatică. Dacă este posibil, 

se recomandă cursuri de formare şi instruire la nivel regional, având drept ţintă fermierii şi 

reprezentanţii instituţiilor. 

Trebuie să existe o mai bună cooperare, precum şi un transfer constant de tehnologie, know-how şi bune 

practici. Schimbul de cunoştinţe şi experienţă trebuie să includă şi o bază de date cu studii de caz, care 

să pună în valoare abordările ASC în agricultură, cu accent special pe cele legate de evenimente 

extreme.  

 

La nivelul exploataţiilor agricole sunt extrem de importante câteva elemente de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice. 

Dintre soluţiile pe termen scurt şi mediu se pot menţiona următoarele:  

a) adaptarea perioadelor de desfăşurare  a activităţilor agricole; 

b) elaborarea unor soluţii tehnice faţă de fenomenele meteorologice extreme, în scopul protejării 

producţiei vegetale şi zootehnice: grădini/livezi împotriva îngheţului;  
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c) îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi climatizare a adăposturilor de animale  şi a comunităţilor 

rurale şi urbane; 

d) alegerea unor culturi şi soiuri mai bine adaptate la modificările sezonului de creştere şi la apa 

disponibilă, precum şi cu o mai mare rezistenţă la noile condiţii climatice ; 

e) adaptarea culturilor prin utilizarea diversităţii genetice existente şi a noilor oportunităţi oferite de 

bio-tehnologie; 

f) creşterea eficienţei în combaterea bolilor şi dăunătorilor; 

g) utilizarea eficientă a apei prin: reducerea pierderilor de apă, îmbunătăţirea tehnicilor de irigare, 

reciclarea şi stocarea apei; 

h) un management mai bun al solurilor prin mărirea retenţiei apei în scopul menţinerii umidităţii 

solului; 

i) managementul peisajului prin păstrarea elementelor de peisaj care oferă adăpost animalelor;  

j) introducerea de specii de animale rezistente la temperaturi extreme şi adaptarea regimului nutriţional 

al animalelor la solicitările cauzate de schimbările climatice. 

 

Factorii socio-economici care pot influenţa adaptarea fermierilor şi a operatorilor economici din 

agricultură la schimbările climatice sunt:  

a) situaţia socio-economică de ansamblu;  

b) caracteristicile exploataţiei: tipul de producţie, dimensiunea exploataţiei agricole, producţia; 

c) diversitatea sistemelor de cultură şi de creştere a animalelor, precum şi existenţa altor surse de 

venit în agricultură;  

d) accesul la informaţii, competenţe şi cunoştinţe relevante privind tendinţele climatice şi soluţiile 

de adaptare, rolul în adaptare al serviciilor de consultanţă agricolă şi informare agricole;  

e) accesul la tehnologiile şi infrastructura disponibile. 

La nivel naţional sunt propuse următoarele acţiuni: 

a) identificarea zonelor şi a sectoarelor vulnerabile şi evaluarea necesităţii şi a oportunităţii de 

alternanţă a culturilor şi a schimbării soiurilor, ca reacţie la schimbările climatice;  

b) sprijinirea cercetării agricole şi a producţiei experimentale în vederea selectării culturilor şi a 

dezvoltării celor mai bune soiuri, care să fie mai potrivite cu noile condiţii climatice;  

c) îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la efectele schimbărilor climatice prin conştientizarea 

factorilor interesaţi cu ajutorul ofertei de consultanţă agricolă şi al informaţiilor esenţiale privind 

managementul exploataţiilor agricole;  

d) creşterea investiţiilor vizând eficienţa infrastructurii de irigaţii, acva-tehnologiile şi 

îmbunătăţirea gestionării resurselor de apă;  

e) elaborarea de planuri de irigaţii pe baza unei evaluări atente a impactului acestora, a viitoarei 

disponibilităţi a apei şi a nevoilor de apă, ţinând seama de echilibrul între cerere şi ofertă;  

f) crearea unor instrumente de management al riscurilor şi crizelor, pentru a face faţă consecinţelor 

economice ale unor evenimente datorate climei. 

 

6.2.2. Pescuitul 

 

Schimbările climatice impun noi provocări cu privire la sistemele de pescuit şi acvacultură, cu implicaţii 

serioase pentru miliardele de oameni pentru care peştele este o importantă sursă de hrană, aşa cum 

menţionează studiile internaţionale realizate în domeniu. 

Pentru a face faţă acestor provocări, trebuie avute în vedere următoarele: 

a) concentrarea răspunsurilor la schimbările climatice acolo unde este cea mai mare necesitate, 

prin stabilirea şi evaluarea vulnerabilităţii populaţiei şi zonelor dependente de pescuit şi 

acvacultură datorate impactului schimbărilor climatice; 

b) reducerea vulnerabilităţii populaţiei la impactul schimbărilor climatice prin identificarea de 

strategii de adaptare la efectele schimbărilor climatice; 

c) diminuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice prin identificarea unor modalităţi de 

combatere a fenomenului de încălzire globală; 

d) întărirea capacităţii de implementare a unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 
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În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice trebuie luate în considerare următoarele: 

a) resursele de apă sunt o componentă a sistemului climatic şi răspund la aceste schimbări; 

impactul asupra pescuitului datorită schimbărilor în productivitatea biologică a ecosistemelor 

acvatice va varia şi va depinde de schimbările climatice specifice care au loc şi de 

caracteristicile biologice ale fiecărei specii; aceste schimbări pot determina modificarea 

distribuţiei resurselor marine, cu consecinţe importante pentru industria de pescuit; 

b) impactul direct include schimbări privind disponibilul de apă, schimbări de temperatură, 

schimbări privind nivelul apelor, precum şi o creştere a frecvenţei fenomenelor meteorologice 

extreme: inundaţii, furtuni. 

c) efectele indirecte includ costul economic şi social; 

d) efectele negative includ: stresul datorat creşterii temperaturilor şi a nevoii de oxigen, 

nesiguranţa proviziilor de apă, fenomene meteorologice extreme, creşterea nivelului apelor, 

creşterea frecvenţei apariţiei unor boli şi toxiinfecţii alimentare, scăderea capturilor de peşte 

destinate consumului; 

e) impactul pozitiv al schimbărilor climatice asupra acvaculturii include o eficienţă crescută a 

conversiei alimentelor şi rate mai mari de creştere în ape calde, o mărire a sezonului de 

creştere și altele asemenea; 

f) apele interioare şi ecosistemele acestora sunt foarte vulnerabile la schimbările climatice, de 

exemplu lacurile îşi pot modifica conturul sau pot chiar seca în totalitate din cauza creşterilor 

frecvente de temperatură, pe fondul lipsei de precipitaţii şi accelerării fenomenului de 

evaporare studiile privind simulări de schimbări climatice au ajuns la concluzia că peştii de 

apă rece vor fi cei mai afectaţi de pierderea condiţiilor optime oferite de habitatul lor natural; 

g) cele mai afectate specii de peşti vor fi cele din apele interioare din zonele de relief joase, cu 

precădere cele care nu au acces la coridoare cu orientare nordică; 

h) ecosistemele râurilor sunt în mod particular mai sensibile la schimbările climatice privind 

cantitatea şi perioadele de precipitaţiilor care sunt influenţate de schimbările climatice; 

i) schimbările climatice privind precipitaţiile pot fi exacerbate prin eforturi umane în direcţia 

reţinerii de apă în rezervoare şi canale de irigaţii; 

j) abundenţa şi diversitatea speciilor de peşti sunt în mod particular influenţate de aceşti factori 

perturbatori, deoarece nivelurile scăzute de apă în sezonul uscat reduce numărul de indivizi 

capabili să depună ouă cu succes şi multe specii de peşti se adaptează depunerii de icre în 

sincronie cu pulsul căderilor de apă pentru a ajuta icrele sa fie transportate în zone propice 

pentru fecundarea icrelor. 

 

Este important să fie realizată o strategie pentru promovarea sustenabilităţii, luând în considerare atât 

problemele cât şi oportunităţile. Pentru zona de coastă este important să fie considerate nevoile speciilor 

marine, atunci când sunt realizate planurile de management aferente acestei zone care să răspundă 

schimbărilor climatice. 

 

Acvacultura poate fi un instrument folositor pentru a stabiliza proviziile de hrană şi nevoia de locuri de 

muncă.  

 

Întărirea capacităţii de adaptare şi răspuns 

 

Reducerea vulnerabilităţii sectorului de pescuit şi acvacultură necesită aplicarea unor măsuri potrivite de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice. Efectivitatea acestora depinde de întărirea capacităţii de 

răspuns la schimbări, precum şi includerea unor măsuri de răspuns la aceste schimbări în documente de 

politici privind managementul resurselor naturale. Dintre măsurile necesare amintim întărirea 

capacităţii de monitorizare şi prognoză ale schimbărilor climatice, aplicarea de prognoze care să 

prevină potenţiale dezastre, dezvoltarea capacităţii de implementare a politicilor şi inovărilor 

tehnologice care să adreseze adaptarea sectorului de acvacultură la efectele schimbărilor climatice. 

 

Prin managementul direct al producţiei de peşte, acvacultura are potenţialul de a-şi îmbunătăţi 

capacitatea de adaptare la efectele schimbărilor climatice în comunităţile vulnerabile şi de compensare a 
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variabilităţii şi declinului resurselor de peşte datorate schimbărilor climatice exacerbate. Dezvoltarea 

capacităţii de inovare a sistemelor din acvacultură vor ajuta acest sector la adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice, precum şi la creşterea competitivităţii acestuia în condiţiile unei pieţe 

concurenţiale. 

 

În acelaşi timp, pentru a putea răspunde acestor schimbări este necesară creşterea capacităţii pescarilor 

şi a fermierilor de a răspunde efectelor negative ale schimbărilor climatice. Totodată, zonele unde 

acvacultura şi pescuitul sunt cele mai productive şi contribuie cel mai mult la reducerea sărăciei şi 

securităţii alimentare sunt şi cele mai vulnerabile la dezastre naturale cauzate de fenomenele 

meteorologice extreme şi de creşterea nivelului apelor. 

Instituţiile au nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii de a facilita extinderea măsurilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice la nivelul unei politici macro privind pescuitul. Înţelegerea şi 

stabilirea unor măsuri de răspuns la efectele disproporţionate asupra grupurilor vulnerabile sunt foarte 

importante. Pentru atingerea acestor obiective, instituţiile de cercetare şi de management în domeniul 

pescuitului şi acvaculturii trebuie să se angajeze într-o politică privind adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice. 

 

În concluzie, schimbările climatice reprezintă inevitabil o provocare pentru pescuit şi acvacultură. 

Printr-o cercetare riguroasă a impactului şi a componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice, 

combinate cu activităţi practice întreprinse la nivel naţional, regional sau local se urmăreşte obţinerea de 

cunoştinţe în acest domeniu şi creşterea capacităţii de răspuns. 

 

6.3 Turismul 

 

Sectorul turistic din România a fost afectat de valuri de caniculă în sezonul de vară, de scăderea 

cantităţii şi reducerea persistenţei zăpezii în sezonul de iarnă şi de evenimente meteorologice extreme 

precum inundaţii, furtuni intense și alte asemenea care au afectat infrastructura turistică, precum şi 

motivaţia turiştilor de a călători. Deşi există evaluări ale impactului de ansamblu al schimbărilor 

climatice asupra unor anumite zone turistice, nu există nici o evaluare a daunelor din întregul sector 

turistic. Totuşi, specialiştii sunt de acord că cele mai afectate obiective turistice sunt staţiunile de coastă 

şi cele montane, specializate în sporturi de iarnă.  

 

Cercetătorii în turism consideră că unele regiuni din România vor înregistra pierderi ca rezultat al 

schimbărilor climatice, în vreme ce altele vor înregistra câştiguri. De exemplu, majoritatea pârtiilor de 

schi din zona montană Bucegi şi Postăvaru se află la altitudini joase, ceea ce va însemna că sunt 

necesare investiţii suplimentare pentru a produce zăpadă artificială, astfel încât să contracareze 

încălzirea climei montane. Pe de altă parte, pârtiile de schi aflate la o altitudine mai mare, în Sinaia, 

Bâlea, vor profita de un aflux sporit de turişti.  

 

Unele zone turistice sunt dependente de cadrul natural. Acest cadru este ameninţat să se modifice din 

cauza efectelor schimbărilor climatice, ceea ce va duce la o scădere a numărului de turişti. Pericolul este 

deosebit de mare în cazul zonelor împădurite care vor suferi un impact sever din cauza schimbărilor 

climatice. Lacurile terapeutice ar putea seca în contextul fenomenului de încălzire globală ducând la 

pierderi pentru staţiunile balneare şi turismul terapeutic. Turismul litoral este încă şi mai dependent de 

condiţiile naturale şi de climă, precum temperatura aerului şi a apei mării, zilele însorite, precipitaţiile, 

condiţiile atmosferice, întinderea plajelor.  

 

O ameninţare suplimentară legată de schimbările climatice o constituie impactul asupra transporturilor 

şi infrastructurii, care se reflectă şi asupra sectorului turistic. Drumurile avariate pot face anumite 

destinaţii turistice mai puţin accesibile, sau complet inaccesibile.  

Valurile de căldură, vremea excesiv de ploioasă şi/sau rece, vor face zonele turistice din România mai 

puţin atrăgătoare pentru vizitatori. Aceste evenimente extreme vor avea, de asemenea, un impact 

negativ asupra sănătăţii turiştilor, indiferent de destinaţia lor.  
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Se recomandă ca staţiunile să-şi diversifice produsele turistice, pentru a fi mai puţin vulnerabile la 

efectele schimbărilor climatice. Turiştii trebuie, de asemenea, să fie mai bine educaţi cu privire la 

efectele schimbărilor climatice, aşa încât să-şi poată adapta în consecinţă comportamentul de consum 

turistic.  

 

În ansamblu, principalele efecte ale schimbărilor climatice, temperaturile în creştere, reducerea stratului 

de zăpadă, frecvenţa şi intensitatea sporită a evenimentelor extreme, creşterea nivelului mării şi a 

temperaturii mării, reducerea biodiversităţii, incendii mai mari şi mai dese ale pădurilor, vor avea 

următoarele efecte negative asupra sectorului turistic din România:  

a) activităţile turistice vor avea o sezonalitate diferită; 

b) turiştii se vor confrunta cu un disconfort termic; 

c) vor exista mai multe riscuri pentru sănătate; 

d) staţiunile vor înregistra costuri mai mari cu încălzirea/răcirea şi aerul condiţionat în funcţie 

de specificul lor; 

e) staţiunile vor fi supra-aglomerate în unele zone şi, în mare parte neocupate în alte zone; 

f) veniturile rezultate din turism vor scădea în zonele afectate, dar ar putea creşte în zonele 

avantajate;  

g) staţiunile destinate sporturilor de iarnă vor avea mai puţină zăpadă şi vor înregistra costuri 

suplimentare pentru producerea zăpezii artificiale;  

h) sezonul turistic de iarnă va fi mai scurt;  

i) unităţile turistice vor avea costuri mai mari legate de asigurări şi de restrângerea activităţii;  

j) evenimentele meteorologice extreme vor afecta infrastructura, patrimoniul istoric, 

patrimoniul arhitectural şi caracterul sezonier;  

k) turismul din zona litoralului va fi afectat de pierderea unor zone de plajă din cauza 

eroziunii costiere şi costurile mai mari de întreţinere a ţărmului mării; 

l) atracţiile turistice naturale vor suferi deteriorări.  

În ciuda acestor pericole potenţiale, nu există studii care să indice o eventuală reducere a volumului 

total al turismului, ci mai curând o restructurare a sectorului turistic,o redistribuire sezonieră şi 

geografică. 

Turiştii au cea mai mare capacitate de adaptare, bazată pe trei resurse cheie: bani, timp şi cunoştinţe. Ei 

îşi pot modifica preferinţele de călătorie pentru a evita condiţiile climatice nefavorabile şi pot căuta 

zonele favorabile. Cu toate acestea, furnizorii de servicii turistice au o capacitate mai redusă de a se 

adapta.  

 

În acest context, întreprinderile din sectorul turistic trebuie să-şi adapteze investiţiile pentru a contracara 

ameninţările şi de a valorifica oportunităţile. Deşi acest lucru poate genera costuri mai mari, protecţia pe 

termen lung faţă de schimbările climatice va avea ca rezultat beneficii durabile. Unităţile turistice 

trebuie să fie construite în locaţii care favorizează adaptarea la efectele schimbărilor climatice, folosind 

materiale reziliente la noile condiţii de climă. Asigurările vor constitui, de asemenea, o importantă 

măsură de protecţie climatică. Produsele turistice trebuie să fie diversificate, concentrându-se pe 

serviciile mai puţin vulnerabile şi punând un accent mai mare pe turismul rural. Personalul din turism şi 

turiştii trebuie să fie mai bine educaţi cu privire la efectele negative ale schimbărilor climatice şi la 

măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice. De asemenea, unităţile turistice trebuie să 

beneficieze de sisteme de monitorizare şi avertizare climatică, astfel încât să reducă riscul expunerii la 

fenomene meteorologice extreme şi să-şi adapteze oferta în timp real.  

 

6.4 Sănătatea publică 

 

În prezent, sectorul de sănătate publică din România nu beneficiază de legislaţie, măsuri sau 

conştientizare în domeniul ASC. Totuşi, o componentă de schimbare climatică a fost inclusă în 

Programul Naţional pentru Mediu, Viaţă şi Muncă, care abordează aspectele de sănătate publică într-un 

context socio-economic şi de mediu, lansat în 2011.  

Pentru a elabora un studiu de impact al schimbărilor climatice asupra sănătăţii publice, trebuie stabiliţi 

indicatori de supraveghere a sănătăţii. De exemplu, se pot folosi indicatori de sănătate legaţi de calitatea 
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aerului, calitatea apei potabile, calitatea apei pentru îmbăiere, pentru a evalua factorii de mediu pozitivi 

şi negativi determinanţi pentru sănătate, în vederea identificării zonelor de intervenţie şi prevenire şi a 

evaluării rezultatelor politicilor şi programelor specifice care urmăresc îmbunătăţirea sănătăţii publice.  

 

Incidentele din domeniul sănătăţii în timpul perioadelor cu temperaturi extreme par a fi cele mai 

frecvente manifestări ale efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii publice. Incidenţa bolilor 

cardiovasculare şi a celor respiratorii infecţioase a crescut în contextul unei clime mai calde, mai 

umede.  

 

Totuşi, nu există studii privind legătura efectivă dintre sănătatea publică, costurile de îngrijire a sănătăţii 

şi schimbările climatice. Mai mult, nu există studii pe care să se fundamenteze măsurile de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice ale sănătăţii publice. Sunt necesare studii epidemiologice, împreună cu o 

monitorizare constantă şi o abordare orientată spre prevenţie.  

 

6.5 Construcţii şi infrastructură 

 

Adaptarea spaţiului de locuit /construit reprezintă una din cele mai urgente direcţii de acţiune în 

contextul schimbărilor climatice. Având în vedere numărul crescut al persoanelor care trăiesc în oraşele 

afectate de schimbările climatice şi ţinând cont de concentrarea structurilor socio-economice în zonele 

urbane, planificarea şi dezvoltarea urbană trebuie să constituie o prioritate.  

 

Principala măsură de adaptare la efectele schimbărilor climatice pentru spaţiul construit o constituie 

corectarea standardelor şi normelor de construcţie existente, astfel încât să corespundă viitoarelor 

condiţii climatice şi evenimentelor meteorologice extreme. Casele, blocurile, birourile şi alte structuri 

construite se vor confrunta cu impactul temperaturilor mai ridicate vara, al temperaturilor mai scăzute 

iarna, al vânturilor mai puternice, al zăpezii mai abundente şi al altor modificări de mediu potenţial 

periculoase. În prezent, în România se aplică Eurocodurile pentru construcţii, alături de standardele 

naţionale, pe baza unor hărţi meteorologice, seismice şi alte asemenea specializate. Eficienţa energetică 

a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile în sectorul construcţii 

din România, important pentru a asigura confortul locuitorilor pe întreg parcursul anului. Totuşi, 

niciuna dintre aceste norme şi standarde nu face referire directă la schimbările climatice, iar multe dintre 

ele se bazează pe estimări climatice depăşite. De exemplu, standardele tehnice pentru instalaţiile de 

încălzire sunt bazate pe date climatice din perioada 1965-1985. 

 

Specialiştii din sectorul construcţiilor au recomandat, ca prime măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice actualizarea şi revizuirea periodică a parametrilor pe care se bazează standardele 

tehnice, temperatură, umiditate și altele asemenea, pentru a ne asigura că în România clădirile reflectă 

realitatea climatică. Alte măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice se referă la climatizarea 

fiecărui oraş în ansamblu, asigurând pentru locuitori mai multe spaţii verzi şi/sau umbrite, introducerea 

unor sisteme de încălzire şi răcire mai eficiente precum şi informarea populaţiei urbane cu privire la 

riscurile schimbărilor climatice.  

 

O măsură importantă care a fost deja introdusă, fiind în prezent sprijinită de legislaţie, o reprezintă 

promovarea asigurărilor obligatorii ale locuinţelor împotriva dezastrelor naturale: inundaţii, alunecări de 

teren. Toate locuinţele trebuie să fie asigurate, întrucât probabilitatea de distrugere din cauza unor 

dezastre naturale este mai mare astăzi decât în trecut.  

 

6.6 Transportul 
 

Un mod de transport rezilient la efectele schimbărilor climatice presupune, mai înainte de toate, o 

infrastructură de transport durabilă. Aceasta implică, de exemplu, drumuri acoperite cu materiale 

rezistente la fluctuaţiile de temperatură şi inundaţii, ca şi poduri care ţin seama de debitele de apă 

record.  
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Modurile de transport alternativ, cum sunt deplasarea pe jos sau cu bicicleta şi sistemele multinodale de 

transport pot contribui la scăderea semnificativă a poluării aerului în general şi în mediul urban în 

special şi la utilizarea raţională a resurselor energetice. 

Pe lângă protejarea infrastructurii existente, eventual ca parte a reabilitării necesare, este esenţial ca 

toată infrastructura viitoare să fie proiectată ţinându-se cont de adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice. Mai mult, mijloacele de transport trebuie şi ele să fie adaptate şi/sau create astfel încât să fie 

reziliente la efectele schimbărilor climatice. Se impune îmbunătăţirea politicilor de planificare a 

mobilităţii şi susţinerea ciclismului ca mijloc alternativ si ecologic de transport cu precădere în mediul 

urban prin crearea de infrastructuri adecvate, sisteme integrate de transport si reţele multinodale. 

 

Promovarea bicicletei ca vehicul multifuncţional şi ecologic de transport urban adaptabil 

infrastructurilor existente se poate realiza prin reorganizarea spaţiului urban. Este necesar ca procesul de 

planificare spaţială a sistemelor urbane de transport să fie cunoscut de cât mai mulţi actori locali. 

Este foarte importantă sprijinirea şi promovarea politicilor publice şi a acţiunilor pentru schimbarea 

atitudinii şi comportamentului generaţiei tinere faţă de problemele de transport şi formarea unui stil de 

viaţă sănătos pe baza unei mobilităţi durabile. 

 

Pentru realizarea acestor deziderate sunt, în continuare, necesare cercetările în sectorul de transport. 

Studiile privind influenţa factorilor climatici asupra diverselor moduri de transport precum şi a celor 

privind noile tehnologii reziliente la efectele schimbărilor climatice sunt esenţiale pentru a ne asigura că 

sistemul de transport din România nu va fi afectat de modificările climatice prevăzute ori neprevăzute. 

De asemenea, trebuie create hărţi de risc, pentru a ajuta la prioritizarea măsurilor de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice.  

 

Inundaţiile, alunecările de teren şi torenţii au fost definite de specialişti ca fiind principalele ameninţări 

pentru transport şi în special pentru infrastructura de transport. Din acest motiv, proiectele de adaptare 

la efectele schimbărilor climatice trebuie să înceapă cu construirea/reabilitarea digurilor şi a sistemelor 

de protecţie a malurilor râurilor. Alte efecte negative ale schimbărilor climatice care trebuie combătute 

sunt colmatarea cursurilor navigabile şi a porturilor din cauza intensificării eroziunii, precum şi 

degradarea infrastructurii din cauza temperaturilor ridicate.  

Sunt necesare sisteme de avertizare în timp real pentru nivelurile apei şi alunecări de teren, ca şi pentru 

evenimentele meteorologice extreme cu potenţial distructiv. Se recomandă monitorizarea constantă, la 

nivel regional şi local, pentru a înregistra la timp efectele evenimentelor meteorologice şi riscurile 

pentru activităţile de transport.  

 

Cele mai bune practici pentru ASC în sectorul transporturilor pot fi identificate în sectorul de transport 

navigabil, întrucât autorităţile administraţiei publice din acest domeniu deja au luat măsuri pentru a 

proteja transportul maritim şi navigaţia pe ape interioare împotriva evenimentelor extreme.   

 

6.7 Resursele de apă 

 

Pentru a proteja resursele de apă ale României împotriva efectelor schimbărilor climatice trebuie 

realizate studii de specialitate, care pot servi ca bază pentru măsurile de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice:  

a) reevaluarea resurselor de apă disponibile, pentru fiecare bazin hidrografic;  

b) determinarea influenţei previzionate a schimbărilor climatice asupra debitului maxim, mediu 

şi minim al cursurilor de apă;   

c) determinarea vulnerabilităţii resurselor de apă la schimbările climatice;  

d) evaluarea cerinţelor de apă ale principalelor culturi agricole, în contextul schimbărilor 

climatice: studii intersectoriale cu sectorul agricol;  

e) evaluarea nevoilor de apă pentru principalele categorii de consum: apă potabilă, apă 

industrială, menajeră, în contextul schimbărilor climatice;  

f) evaluarea pericolului de inundaţii, secetă şi deficit de apă la nivelul bazinelor hidrografice, 

potrivit unor diferite scenarii climatice; 
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g) evaluarea pagubelor potenţiale în cazul inundaţiilor/secetelor asociate cu schimbările 

climatice;  

h) studii pentru determinarea vulnerabilităţii resurselor de apă la schimbările climatice pentru 

fiecare bazin hidrografic cu suprafaţa mai mare de 1000 km
2
 din care să rezulte măsurile de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice necesare. 

 

Aceste studii trebuie corelate cu modele climatice actualizate şi cu prognozele schimbărilor climatice, 

iar la rândul lor ele trebuie utilizate şi de alte sectoare, precum agricultura, atunci când îşi elaborează 

propriile lor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

Până în prezent studiile au arătat, de exemplu, că frecvenţa inundaţiilor este mai mare în lunile de 

primăvară, martie-aprilie, şi în cele de vară, iulie-august. Resursa de apă este mai redusă în lunile aprilie 

şi septembrie şi în acest caz eforturile de gestionare a acesteia trebuie orientată către asigurarea 

disponibilului de apă la sursă. Ploi scurte, de mare intensitate au mărit frecvenţa inundaţiilor şi în 

special al celor de tip flash flood. 

 

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România şi luând în considerare schimbările climatice 

actuale şi viitoare, trebuie întreprinse următoarele măsuri:  

 

Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilelor de apă la sursă:  

a) realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în resurse socio-

economice: noi lacuri de acumulare, noi derivaţii interbazinale și altele asemenea; 

b) modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror distribuţie în 

timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: supraînălţarea unor baraje, reechiparea 

cu noi uvraje și altele asemenea; 

c) proiectarea şi implementarea unor soluţii pentru colectarea şi utilizarea apei din precipitaţii; 

d) extinderea soluţiilor de reîncărcare cu apă a straturilor freatice; 

e) realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente laterale cursurilor 

de apă. 

 

Măsuri de adaptare la folosinţele de apă /utilizatori:  

a) utilizare mai eficientă şi conservarea apei prin reabilitarea instalaţiilor de transport şi de 

distribuţie a apei şi prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri reduse 

de apă; 

b) modificări în stilul de viaţă al oamenilor: reducerea cerinţelor de apă, utilizarea pentru anumite 

activităţi a apei recirculate și altele asemenea; 

c) creşterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale; 

d) modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerinţe mai reduse de 

apă; 

e) elaborarea şi implementarea unor sisteme de preţuri şi tarife pentru apă în funcţie de folosinţa de 

sezon şi de resursa disponibilă 

f) utilizarea pentru anumite destinaţii/folosinţe a apelor de calitate inferioară; 

g) îmbunătăţirea legislaţiei de mediu. 

 

Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic: 

a) actualizarea schemelor directoare de amenajare şi de management, astfel încât să se ia în 

considerare efectele schimbărilor climatice: scăderea disponibilului la sursă, creşterea cerinţei 

de apă; 

b) aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate şi calitate; 

c) introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume 

de rezervă care să se utilizeze doar în situaţii excepţionale sau realizarea unor lacuri de 

acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în 

situaţii critice; 

d) transferuri inter-bazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine; 
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e) stabilirea unor obiective privind calitatea apei şi aplicarea unor criterii de calitate a acesteia în 

scopul prevenirii, controlării şi reducerii impactului transfrontalier, coordonarea 

reglementărilor şi emiterii avizelor; 

f) îmbunătăţirea tratării apei reziduale şi menajere;  

g) armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanţe periculoase în apă; 

h) identificarea zonelor cu potenţial de risc la inundaţii, deficit de apă/secetă. 

 

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundaţii:  

a) alegerea unor lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor la nivel local destinate unor localităţi şi 

structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor ample, de mari 

dimensiuni; 

b) alegerea regularizării cursurilor de apă, încetinirea şi diminuarea inundaţiilor pe măsură ce se 

produc, în locul supraînălţării digurilor existente sau construirii de noi diguri;  

c) folosirea celor mai noi metode şi tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor şi efectuarea 

lucrărilor de protecţie în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;  

d) elementele planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii trebuie revizuite periodic şi, dacă 

este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice 

asupra apariţiei inundaţiilor; 

e) creşterea gradului de conştientizare privind riscul de inundaţii în rândul populaţiei expuse, 

măsuri adecvate înainte şi după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și 

altele asemenea; 

f) îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a autorităţilor administrației publice locale cu atribuţii în 

managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice 

şi poluări accidentale. 

 

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apă se vor lua în funcţie de 

fazele de apariţie a acesteia/acestuia:  

a) servicii de monitorizare şi avertizare privind scăderea debitelor/secetă la nivel naţional;  

b) diminuarea scurgerilor în reţelele de distribuţie a apei;  

c) măsuri de economisire şi folosire eficientă a apei: irigaţii, industrie; 

d) cooperarea cu alte ţări vizând schimbul de experienţă în combaterea secetei; 

e) planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populaţiei şi animalelor/ierarhizarea restricţiilor de 

folosire a apei în perioade deficitare; 

f) stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă şi cartografierea secetei; 

g) mărirea capacităţii de depozitare a apei; 

h) reasigurarea calităţii apei pe timp de secetă; 

 

6.8 Păduri 
 

Schimbările climatice vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România. În sud şi sud-est 

procesul de deşertificarea va conduce la apariţia unor condiţii nefavorabile dezvoltării vegetaţiei 

forestiere. Mai mult, schimbările climatice vor forţa migrarea pădurilor pe etaje fito-climatice. 

În zonele de deal, scăderea precipitaţiilor şi creşterea temperaturilor vor provoca un declin al 

productivităţii forestiere şi diversităţii pădurilor. În zonele montane, pădurile au fost şi sunt grav 

afectate de vânturile tot mai puternice şi mai frecvente şi de zăpada, fenomen întâlnit cel mai des în 

zonele cu molid din afara arealului natural. În România, pădurile sunt afectate de dăunători care se pot 

adapta la temperaturi mai ridicate şi la secetă. Acest fapt va conduce la un declin al structurii şi 

stabilităţii ecosistemelor forestiere, inclusiv reducerea biodiversităţii, şi la o scădere a calităţii lemnului. 

Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor din România a fost studiat prin aplicarea mai multor 

modele climatice globale. Una din principalele ameninţări, aşa cum reiese din aceste studii, este 

scăderea considerabilă a productivităţii forestiere după 2040, din cauza temperaturilor crescute şi a 

precipitaţiilor scăzute.  

 



 66 

O altă ameninţare majoră o constituie incendiile de păduri, care provoacă daune şi pun în pericol vieţi 

omeneşti care pot fi cauzate de temperaturile ridicate şi/sau evenimentele meteorologice extreme 

precum descărcări electrice, furtuni și altele asemenea. Majoritatea incendiilor de pădure sunt provocate 

de oameni care, în special primăvara şi toamna ard resturile vegetale de pe terenurile limitrofe fondului 

forestier naţional. Acest fapt este o urmare a condiţionării acordării de subvenţii pentru păşuni de 

curăţirea acestora, care în majoritatea cazurilor s-a făcut prin incendierea vegetaţiei uscate sau nedorite 

de pe păşuni şi care a afectat şi fondul forestier.  

 

În acest caz, la fel ca în cazul agriculturii, al siguranţei alimentare, al sănătăţii publice , adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice este o chestiune de siguranţă naţională.  

 

Acţiuni precum despăduririle şi păşunatul excesiv pot duce la exacerbarea efectelor schimbărilor 

climatice. În anumite ţări, tot mai mulţi oameni, în special cei cu venituri reduse, vor trebui să trăiască 

în regiuni marginalizate, precum câmpii inundabile, versanţi expuşi torenţilor, regiuni aride şi 

semiaride, fiind astfel complet expuşi efectelor schimbărilor climatice.   

 

Cea mai adecvată măsură de adaptare la efectele schimbărilor climatice ar fi intensificarea procesului de 

împădurire. Aceasta nu numai că ar ajuta la echilibrarea ecosistemelor locale, dar ar reduce, de 

asemenea, şi eroziunea solului, ar preveni alunecările de teren şi ar împiedica inundaţiile.  

Trebuie continuată şi intensificată acţiunea de împădurire a unor noi terenuri cu specii de arbori 

corespunzătoare condiţiilor locale. De asemenea, este necesar ca aceste terenuri să fie incluse în fondul 

forestier naţional şi administrate în regim silvic. 

 

Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice în sectorul forestier trebuie să se bazeze pe 

cercetarea ştiinţifică şi pe progresele tehnologice care sprijină gestionarea durabilă a pădurilor, ţinând 

seama de contextul de mediu cât şi de contextul socio-economic. În acest context trebuie continuată 

acţiunea de monitorizare permanentă a stării de sănătate a pădurilor. Nu în ultimul rând, importanţa 

pădurilor, în special în contextul schimbărilor climatice, trebuie să fie bine explicată tuturor părţilor 

interesate şi populaţiei, pentru a încuraja protejarea şi apărarea pădurilor.  

 

Principalii indicatori de adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt:  

a) procentul suprafeței împădurite ; 

b) producţia de lemn la nivel naţional;  

c) volumul de lemn utilizabil; 

d) sănătatea pădurilor, exprimată ca procent de arbori degradaţi: pierderea frunzişului, arbori 

căzuţi, arbori rupţi; 

e) răspândirea speciilor de arbori în zonele adecvate. 

Pentru a implementa măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice, trebuie realizată o evaluare 

a daunelor provocate de schimbările climatice în sectorul forestier. Potrivit specialiştilor în domeniul 

forestier, în prezent nu există asemenea estimări, fiind necesară dezvoltarea unei monitorizări adecvate 

în acest sens şi corelarea măsurilor în acest sens din strategia privind schimbările climatice şi strategia 

privind pădurile, aflată în pregătire în acest moment.  

 

6.9 Energie  

 

Scăderea cererii de energie electrică pentru încălzire în timpul iernii, ca rezultat al creşterii temperaturii 

medii globale, nu compensează creşterea consumului de energie electrică necesară pentru funcţionarea 

aparatelor de aer condiţionat şi a dispozitivelor de răcire în zilele caniculare.  

Schimbările climatice vor modifica cererea sezonieră de electricitate, care va fi mai redusă în timpul 

iernii şi mai ridicată în timpul verii. 

Schimbările climatice pot genera, de asemenea, o reducere a energiei hidroelectrice din cauza scăderii 

resurselor de apă. Scăderea resurselor de apă afectează şi funcţionarea sistemelor de răcire ale 

centralelor nucleare. 
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Scăderea producţiei hidroelectrice s-a simţit deja în ţara noastră atunci când, din cauza unei micşorări 

semnificative a nivelului de precipitaţii, în anii 2003 şi 2007 s-au atins valori minime istorice. 

 

6.10 Biodiversitate 

 

Diversitatea biologică, noţiune prin care se defineşte diversitatea întregii vieţi de pe Pământ, se 

confruntă azi cu unul dintre cele mai complexe fenomene: încălzirea globală. Evoluţia ecosistemelor pe 

parcursul a mii de ani, o consecinţă directă a echilibrului semi-stabil dintre diferitele specii constitutive 

şi factorii abiotici, poate fi puternic afectată de schimbările climatice cu impact direct asupra lor. 

Indirect, poate fi afectată de relaţia dintre speciile care vor stabili noii termeni de referinţă în cadrul 

ecosistemului în curs de constituire, în special legată de directa corespondenţă dintre specii şi factorii 

abiotici: temperatură, umiditate, condiţii de hidratare, pH, concentraţia CO2, concentraţia altor gaze, 

structura solului și alții asemenea.  

 

Impactul schimbărilor climatice asupra unui teritoriu implică analiza impactului asupra ecosistemelor 

existente pe acel teritoriu şi a relaţiilor dintre ele, iar acest impact se suprapune cu presiunile deja 

exercitate precum poluarea, supraexploatarea, speciile invadatoare, fragmentarea, degradarea sau 

distrugerea habitatelor.  

Perturbarea drastică a factorilor de mediu are efect direct asupra evoluţiei fiinţelor vii, iniţial asupra 

capacităţii de adaptare a acestora, iar apoi asupra capacităţii de  supravieţuire, fiind probabil să 

acţioneze în cazuri extreme ca factor de extincţie pentru anumite specii din lanţurile trofice, cu 

consecinţe grave asupra biodiversităţii locale şi funcţionării coerente a ecosistemului vizat.   

 

Măsurile de conservare a biodiversităţii asigură indirect suport pentru diminuarea efectelor generale ale 

schimbărilor climatice. Ecosistemele, atât cele terestre, cât şi cele acvatice joacă un rol esenţial în 

reglarea climei, prin îndeplinirea rolului lor în absorbţia de CO2 şi stocarea şi captarea carbonului.   

 

Degradarea ecosistemelor poate reduce capacitatea acestora de a capta şi stoca carbonul. Supuse la 

presiuni care trec de un anumit prag, răspunsurile ecosistemelor devin imprevizibile acestea pierzându-

şi capacitatea de rezistenţă, ceea ce duce la transformarea din rezervoare în surse de carbon. Menţinerea 

diversităţii genetice şi a speciilor în cadrul ecosistemelor este de asemenea vitală pentru funcţionarea 

coerentă a acestora. Prin urmare conservarea biodiversităţii şi investiţiile în conservarea ecosistemelor 

sunt esenţiale şi obligatoriu de luat în considerare în orice strategie privind adaptarea la schimbările 

climatice. 

 

Ca recomandări şi măsuri de adaptare trebuie întreprinse următoarele acţiuni: 

a) crearea unui sistem naţional de monitorizare a speciilor ameninţate, realizat cu sprijin public 

şi privat, prin programe naţionale şi prin participarea societăţii civile, ca rezultat al 

activităţilor de cercetare; 

b) evaluarea sistemului de monitorizare pentru a-i determina eficienţa potrivit evoluţiei 

efectelor schimbărilor climatice şi identificarea oportunităţilor de modificare a acestuia; 

c) extinderea utilizării datelor în procesul de monitorizare, prin extrapolarea rezultatelor 

obţinute folosind simularea matematică; 

d) elaborarea unor planuri speciale de management al habitatelor naturale în scopul prevenirii şi 

limitării procesului de degradare a acestor habitate ca rezultat al impactului schimbărilor 

climatice; 

e) reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile; 

f) reducerea activităţilor agricole în zonele direct afectate şi implementarea unor măsuri 

adecvate pentru a proteja habitatele naturale şi semi-naturale existente în apropierea 

suprafeţelor agricole, inclusiv identificarea de măsuri compensatorii necesare pentru 

supravieţuirea populaţiei afectate; 

g) extinderea zonelor împădurite prin reabilitarea zonelor pustii şi prin crearea altor zone 

favorabile; 

h) realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilităţii diferitelor ecosisteme/specii la efectele 
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schimbărilor climatice precum refacerea luncilor de-a lungul râurilor, a câmpiilor inundabile 

şi zonelor umede; 

i) protejarea crearea de noi zone cu resurse naturale;  

j) conectarea zonelor de conservare în scopul îmbunătăţirii opţiunilor de migrare pentru specii 

– coridoare ecologice; 

k) management orientat către natură; 

l) îmbunătăţirea condiţiilor ecologice acvatice şi litorale. 

 

Prin urmare, efectele schimbărilor climatice pot genera chiar dispariţia anumitor specii care sunt 

reprezentate printr-o singură populaţie sau prin foarte puţine populaţii, şi care trăiesc în nişe ecologice 

care sunt extrem de înguste, pe de o parte, dar şi extrem de vulnerabile la aceste efecte pe de alta parte. 

 

Realităţile menţionate mai sus au consecinţe extrem de grave nu doar asupra conservării biodiversităţii, 

ci indirect şi asupra capacităţii de supravieţuire a civilizaţiei umane ; se ştie că serviciile şi produsele 

diversităţii biologice stau la baza supravieţuirii acestei civilizaţii. Altfel, civilizaţia umană face parte din 

sistemele ecologice globale, iar pierderea echilibrului lor funcţional afectează direct dezvoltarea 

civilizaţiei umane. 
 

6.11 Asigurări  

 

Sectorul asigurărilor va fi afectat de efectele schimbărilor climatice şi va avea un rol important în 

procesul de adaptare. În prezent, există noi produse financiare pe piaţă, cum ar fi instrumentele 

financiare climatice derivate sau obligaţiunile pentru dezastre, fiind necesar ca acest tip de produse să 

fie dezvoltate mai mult pe viitor şi  în România.  

 

În ultimii ani au început să se dezvolte noi instrumente financiare la nivel naţional.  

Astfel, o măsură importantă care a fost deja introdusă, fiind în prezent sprijinită de legislaţie, o 

reprezintă obligativitatea asigurărilor locuinţelor împotriva dezastrelor naturale, precum: cutremure, 

inundaţii şi alunecări de teren. Toate locuinţele trebuie să fie asigurate, întrucât probabilitatea de 

distrugere din cauza unor dezastre naturale este mai mare astăzi decât în trecut.  
 

6.12 Activităţi recreative  

 

În condiţii de creştere a temperaturii, activităţile recreative vor beneficia de condiţii favorabile. Impactul 

schimbărilor climatice se va manifesta într-un mod negativ din cauza efectelor generate de evenimentele 

meteorologice extreme.  

Reducerea perioadelor geroase şi a precipitaţiilor, în contrast cu creşterea temperaturilor creează 

condiţii favorabile dezvoltării activităţilor în aer liber. 

Sportul şi recreerea oferă numeroase oportunităţi turistice în România. Există o gamă largă de sporturi 

practicate şi activităţi recreative, de la sporturile tradiţionale la sporturile universale.   

 

6.13 Educaţie 

 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice a devenit una din cele mai importante preocupări de pe 

agenda dezvoltării globale.  

 

Educaţia de calitate este absolut necesară pentru a se realiza un progres durabil de înțelegere a 

fenomenului de schimbări climatice prin educație și implicit, în ceea ce priveşte adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice prin formarea unor cetăţeni capabili care să deţină capacitatea şi cunoştinţele, 

necesare pentru promovarea unui spirit inovativ la nivel local şi promovarea proiectelor de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice.  

 

Sunt necesare acţiuni de sensibilizare pentru schimbarea comportamentului şi promovarea beneficiilor 

de utilizare crescută a bicicletelor pentru toate categoriile de populaţie. Cetăţenii ar putea să se implice 
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în procesele de promovare, comunicare şi publicitate ale producătorilor, precum şi în luarea deciziilor la 

nivelul comunităţilor şi autorităţilor administrației publice locale. Este de subliniat importanţa 

parteneriatelor la nivel local şi a voluntariatului pentru atingerea celor mai bune rezultate dar şi rolul 

proiectelor şi al schimburilor de experienţă în educaţia pentru dezvoltare, sănătate şi mediu. 

În timp ce resursele financiare sunt limitate, iar structurile fizice îşi pierd din operabilitate, educaţia 

devine o necesitate pentru componenta socială a adaptării la efectele schimbărilor climatice. 

 

 

Capitolul VII 

Concluzii 

 

 

Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia naţională privind schimbările 

climatice 2013-2020 este menită să reprezinte o abordare generală şi practică a adaptării la efectele 

schimbărilor climatice în România, furnizând direcţia şi orientările diferitelor sectoare pentru a stabili 

planuri specifice de acţiune care vor fi actualizate periodic, ţinând seama de cele mai recente concluzii 

ştiinţifice privind scenariile climatice precum şi de necesităţile sectoriale. 

Această abordare este o integrare a adaptării în toate sectoarele relevante şi va lăsa fiecărui sector 

libertatea de a găsi cele mai bune soluţii pentru adaptarea la nivel sectorial.  

 

Autorităţile administrației publice centrale şi locale vor avea responsabilitatea de a elabora măsurile de 

ASC la nivel sectorial, sub îndrumarea şi coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

şi în colaborare cu părţile interesate din sectoarele respective: societăţi comerciale, ONG-uri, cetăţeni. 

Totuşi, este important să se aibă mereu în vedere câteva obiective cheie ce trebuie atinse pentru fiecare 

sector: 

a) identificarea principalelor ameninţări rezultând din schimbările climatice; 

b) identificarea principalelor oportunităţi; 

c) identificarea a ceea ce s-a făcut deja plecând de la măsuri deja întreprinse, fără a fi realizate 

investiţii noi care nu sunt necesare; 

d) identificarea a ceea ce trebuie făcut în continuare; 

e) identificarea instituţiilor responsabile şi asigurarea unei împărţiri clare a rolurilor şi 

responsabilităţilor; 

f) fixarea unor termene clare; 

g) asigurarea unor alocări bugetare adecvate şi a disponibilităţii fondurilor; 

h) conştientizarea, inclusiv prin materiale cu mare impact de adaptare; 

i) încurajarea luării deciziilor la nivel local;  

j) sincronizarea strategiilor naţionale cu cele regionale; de exemplu, cele privind Europa de Est 

şi luarea în considerare a efectului transfrontalier; 

k) monitorizare, feedback şi optimizare permanentă; 

l) schimbul de cunoştinţe şi experienţă, transferul efectiv de bune practici privind adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice de către autorităţile administrației publice locale şi regionale, 

inclusiv o bază de date cu studii de caz pentru a ilustra diverse abordări ale adaptării la 

efectele schimbărilor climatice, cu un accent deosebit pe cele legate de evenimentele 

extreme şi de impactul asupra diferitelor sectoare; 

m) îmbunătăţirea disponibilităţii şi aplicabilităţii modelării şi opţiunilor de adaptare privind SC 

astfel încât să poată fi folosite de factorii implicaţi şi fermieri; 

n) sinteză trans-sectorială menită să ducă la dezvoltarea cunoştinţelor privind efectele 

schimbărilor climatice asupra dezvoltării regionale pe termen scurt, mediu şi lung, la nivel 

intra-sectorial şi inter-sectorial, la scară spaţială şi temporală, vizând aspectele tehnologice, 

condiţiile socio-economice și altele asemeena. 

 

Coordonarea dintre sectoare va fi realizată de MMSC cu sprijinul ministerelor cu responsabilităţi în 

domeniu, ţinând cont de interesul şi priorităţile naţionale şi de nevoia de a integra dezvoltarea ASC în 
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politica de adaptare la nivel european. Este necesară o identificare a ameninţărilor şi soluţiilor comune 

de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi prezentat modul în care mai multe ministere pot 

răspunde acestora, date fiind măsurile comune precum cele referitoare la educaţie/formare profesională. 

 

MMSC va aproba măsurile de adaptare sectoriale, va urmări implementarea şi rezultatele lor şi va stabili 

direcţiile şi orientările actualizate pentru sectoare, în scopul de a realiza la nivel naţional minimizarea 

impactului efectelor adverse ale schimbărilor climatice şi maximizarea oportunităţilor în acest sens. În 

acest context, componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia Naţională privind 

Schimbările Climatice va fi preluată şi îmbunătăţită continuu la nivelul administraţiilor publice locale, 

prin măsuri specifice relevante pentru condiţiile geo-politice, contextul economic, necesităţile publice 

locale; în acelaşi timp, autorităţile administrației publice locale vor elabora planuri de acţiune privind 

schimbările climatice. 
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Anexa nr. 1 la Strategie 

Lista principalilor factori interesaţi de ASC la nivel naţional 

 

Instituţia Profilul instituţiei 

Administraţia Naţională de 

Meteorologie 

Organism de drept public, responsabil cu monitorizarea 

evenimentelor extreme în România şi cu cercetarea 

meteorologică, inclusiv a schimbărilor climatice 

Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice 

Institut de cercetări responsabil cu monitorizarea şi 

cercetarea fondului forestier din România 

Institutul Naţional de Cercetare-  

Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecţia 

Mediului -ICPA 

Institut de cercetări specializat în protecţia solului,  

agricultură şi mediu 

Institutul de Geografie al 

Academiei Române 

Instituţie academică specializată în cercetarea geografică 

şi de mediu 

Institutul Naţional de Cercetare 

şi Dezvoltare în Turism 

Institut de cercetări responsabil cu monitorizarea 

turismului în România, precum şi cu formularea de 

recomandări privind dezvoltarea turismului 

Institutul Naţional de Hidrologie 

şi Gospodărire a Apelor 

Institut de cercetări specializat în monitorizarea 

resurselor de apă 

Institutul Naţional de Sănătate 

Publică 

Institut de cercetări responsabil cu monitorizarea 

aspectelor de sănătate publică 

Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice 

Organism guvernamental cu atribuții în toate politicile de 

mediu şi forestiere, responsabil cu coordonarea adaptării la 

efectele schimbărilor climatice la nivel naţional.  

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

Organism guvernamental responsabil cu dezvoltarea 

agriculturii şi dezvoltarea zonelor rurale 

Ministerul Educației Naționale 

Organism guvernamental responsabil cu elaborarea și 

implementarea politicilor în domeniul educației, precum 

și în cel al cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și 

inovării. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 

Publice 

Organism guvernamental responsabil cu dezvoltarea 

regională, construcţiile - clădiri şi o parte din 

infrastructură-  şi administraţia publică 

Ministerul Economiei  

Organism guvernamental responsabil cu industria, IMM-

urile, turismul, energia, petrolul şi gazele, resursele 

minerale, precum şi cu procesele de ansamblu legate de 

mediul de afaceri şi comerţ 

Ministerul Transporturilor  

Organism guvernamental având responsabilități în toate 

sectoarele de transport - aerian, maritim, rutier, feroviar- 

, precum şi cu infrastructura aferentă  de drumuri, căi 

ferate, infrastructura aeriană, navală  

Ministerul Apărării Naţionale 

Organism guvernamental responsabil cu politicile de 

apărare, cu atribuţii privind adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice pe timpul desfășurării activităților 

militare, inclusiv a celor desfășurate sub egida Uniunii 

Europene și/sau Alianței Nord-Atlantice – NATO. 

Ministerul Afacerilor Interne 
Organism guvernamental cu atribuţii în domeniul 

ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale  

Asociaţia Municipiilor din 

România 

Organizaţie pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor 

autorităţilor administrației publice locale din municipii 

cu preocupări în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv 

cel al schimbărilor climatice 
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Terra Mileniul III - ONG 
ONG cu preocupări în domeniul schimbărilor climatice 

şi al dezvoltării durabile 

Departamentul pentru Proiecte 

de Infrastructură și Investiții 

Străine 

Organism guvernamental responsabil pentru drumurile 

naționale și autostrăzile din România. 
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Anexa nr. 2 la Strategie 

Lista organizaţiilor reprezentative pe sectoare prioritare 

 

Sector prioritar Organizaţia reprezentativă 

Industrie Ministerul Economiei 

Biodiversitate Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Activităţi recreative Asociaţia Municipiilor din România 

Asigurări 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, după 

preluarea atribuţiilor Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor 

Construcţii şi Infrastructură 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice 

Asociaţia Municipiilor din România 

Agricultură şi Pescuit 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru 

Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului -ICPA 

Turism 

Ministerul Economiei 

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în 

Turism 

Sănătate publică 

Ministerul Sănătăţii 

Institutul Naţional de Sănătate Publică 

Asociaţia Municipiilor din România 

Transport 

Ministerul Transporturilor 

Asociaţia Municipiilor din România 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și 

Investiții Străine 

Energie 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri 

Asociaţia Municipiilor din România 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei - ANRE 

Resurse de apă şi protecţie 

împotriva inundaţiilor 

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a 

Apelor 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Păduri 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Educaţia 
Ministerul Educației Naționale 

Asociaţia Municipiilor din România 

Altele: cercetare generală a 

SC 

Administraţia Naţională de Meteorologie 

Institutul de Geografie al Academiei Române 

Terra Mileniul III şi Reţeaua de Acţiune pentru 

Climă - România - RAC - RO 

 

 


