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A. Context 

 

Potrivit Acordului de Parteneriat (AP), capitolul “Sărăcie și excluziune socială pe scară largă”, in 

România, gradul de sărăcie și de excluziune socială este mult mai mare decât în majoritatea statelor 

membre UE, 40,3% din populație fiind expusă la astfel de riscuri în 2011, comparativ cu media UE de 

aproximativ 24%.  

 

În 2011, 4,74 milioane din totalul populației României erau expuse riscului de sărăcie (cu un venit mai 

mic de 60% din venitul mediu disponibil), 6,28 milioane se confruntau cu lipsuri materiale severe iar 

1,14 milioane locuiau în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută. 

 

In ceea ce priveste distribuția teritorială a nivelului de sărăcie, regiunea București-Ilfov are cea mai 

scăzută incidență, în vreme ce sărăcia este de aproape două ori mai predominantă în regiunile Nord-

Est și Sud-Est. 

 

În zonele rurale și în orașele mici, în special în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-

Muntenia, se înregistrează procente semnificativ mai mari de persoane expuse riscului de sărăcie sau 

de excluziune socială. Peste 71% dintre persoanele sărace din România trăiesc în comunități rurale. 

 

Zonele mono-industriale afectate de restructurarea industriei se confruntă cu îmbătrânirea accentuată 

a populației, precum și cu depopularea; așezările izolate situate în regiuni muntoase sau de-a lungul 

coridorului Dunării prezintă aceeași tendință demografică negativă, în principal din cauza 

caracteristicilor geografice care limitează accesul la locurile de muncă. 

 

Zonele urbane afectate de sărăcie includ orașe mici care se confruntă cu îmbătrânirea demografică și 

depopularea, orașele mono-industriale (de exemplu orașele miniere), orașe agricole sau orașe nou 

înființate. Orașele mici concentrează sărăcia din cauza infrastructurii fizice sărace (transport, sănătate, 

educație). În plus, acestea au fost puternic afectate de restructurarea industrială și sunt foarte 

vulnerabile la reforma industrială și economică, care are ca principal efect o rată scăzută de ocupare 

și, prin urmare, venituri instabile și mici.  

 

Localitățile izolate din zonele muntoase sau din regiunile de-a lungul coridorului Dunării suferă aceleași 

tendințe demografice negative, ca rezultat în special al poziționării geografice dificile și al limitărilor în 

ceea ce privește activitățile economice și ocuparea forței de muncă. Nivelul sărăciei este foarte mare 

în aceste teritorii, fiind necesară o abordare integrată pentru a răspunde nevoilor lor complexe de 

dezvoltare. 

 

Abordarea din Acordul de Parteneriat privind fondurile europene din perioada de programare 2014-

2020, cu privire la comunitățile defavorizate are in vedere utilizarea unor planuri integrate care, pe 

lângă măsurile cu privire la locuințele sociale, vor include și măsuri complementare în domeniile 

educației, ocupării forței de muncă, serviciilor sociale și sănătății care să răspundă la nevoile specifice 

ale comunităților defavorizate din zonele identificate ca atare (sub formă de acțiuni de dezvoltare 

locală plasate sub responsabilitatea comunității). 
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Pe de altă parte, există strategii, politici și planuri sectoriale la nivel național, precum și la nivel 

județean și local care iau în considerare zonele vulnerabile din punct de vedere social-economic și al 

mediului. Aceste documente furnizează date detaliate care fundamentează abordarea unor proiecte 

pilot de regenerare a zonelor problematice, prin rezolvarea problemelor specifice și valorificarea 

sustenabilă a potențialului de dezvoltare a acestor teritorii și comunități. 

 

Aceste strategii, politici și planuri de acțiune sunt susținute în implementare de pachete de măsuri la 

nivel național/județean/local și de programe de investiții structurale (construcții, intervenții de tip hard) 

și nestructurale (proiecte de asistență tehnică, de tip soft), finanțate din bugetul de stat și din fonduri 

europene. 

 

 

B. Zone pilot pentru dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul 

național în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a locuitorilor 

 

1. Zona Valea Jiului: sistem urban minier mono-industrial în declin 

- Municipiul Petroșani cu localitățile aparținătoare Dalja Mare, Dalja Mică, Peștera Bolii, Slătinioara 

- Municipiul Lupeni 

- Municipiul Vulcan cu localitățile aparținătoare Dealu Babii și Paroșeni 

- Orașul Petrila cu localitățile aparținătoare Lonea, Cîmpa, Jiet, Răscoala și Tirici 

- Orașul Uricani cu localitățile aparținătoare Câmpul lui Neag și Valea de Brazi 

- Orașul Aninoasa cu localitatea aparținătoare Iscroni 

 

2. Zona Roșia Montană – Munții Apuseni: zona montana minieră mono-industrială în declin 

Localitățile: Meteş, Zlatna, Almașu Mare, Bucureșci, Brad, Blăjeni, Buceș, Ciuruleasa, Abrud, Roșia 

Montană, Bucium, Mogoș, Ponor, Râmetea, Ocoliș, Poșaga de Jos, Sălciua de Jos, Baia de Arieș, 

Lupșa, Bistra, Câmpeni, Vadu Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol.  

 

3. Zona Moldova (Vaslui – Iași): comunități marginalizate  

Comunitățile marginalizate din județele Vaslui și Iași, sunt indicate de Atlasul zonelor rurale 

marginalizate și Atlasul zonelor urbane marginalizate, care evidențiază că în aceste județe există cea 

mai mare concentrare la nivel național a comunităților marginalizate. 

Zonele rurale marginalizate sunt zone compacte intravilane (sectoare de recensământ) în care 

locuiesc persoane cu un capital uman disproporțional de scăzut, cu puține locuri de muncă declarate 

și cu condiții improprii de locuit, comparativ cu locuitorii din alte zone rurale.  

Zonele urbane marginalizate sunt definite ca zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu 

satisfac un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică au deficit 

de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții improprii de locuire. 

Anexa 2 cuprinde lista comunităților marginalizate din județele Vaslui și Iași în funcție de gradul lor de 

marginalizare. 
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C. Descrierea zonelor de intervenție 

 

1. Valea Jiului 

Conform proiectului Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, bazinul carbonifer Valea Jiului 

(Aninoasa, Petroşani, Uricani, Petrila, Lupeni, Vulcan) a fost puternic afectat de restructurările 

masive înregistrate în sectorul industriei.  

Potrivit Planului de Dezvoltare Regionala a judetului Hunedoara (2014 – 2020), zona Hunedoara-

Deva şi zona minieră din nordul judeţului Hunedoara (Brad, Munţii Apuseni), precum şi fostele zone 

miniere, necesită lucrări urgente de infrastructură pentru reintroducerea în circuitul economic şi 

protejarea ecologică a aşezărilor afectate masiv de reziduurile activităţilor miniere (uraniu, metale 

rare). 

La nivel naţional, judeţul Hunedoara face parte din categoria cu cea mai mare pondere a 

populaţiei ce locuieşte în zone urbane marginalizate, cu un procent cuprins între 5.8% şi 8.8 %, 

fiind de asemenea, şi singurul judeţ încadrat în această categorie din cadrul Regiunii Vest.  

Judeţul Hunedoara face parte din zona montană defavorizată, definit conform Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, conţinând un număr de 45 de unităţi administrativ teritoriale în 

această zonă. 

Județul Hunedoara se remarcă la nivel național printr-o scădere demografică semnificativă între 

recensămintele din 2002 și 2011, înscriindu-se între cele 10 județe ce au înregistrat o scădere a 

populației de peste 12%. În Valea Jiului, scăderea demografică între recensăminte a fost de 17,8 %. 

Piramida vârstelor indică o populație îmbătrânită, respectiv o pondere redusă a tinerilor și o pondere 

ridicată a adulților și vârstnicilor, judeţul Hunedoara clasându-se pe ultimul loc în regiune din punct de 

vedere al numărului populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani. 

Sporul natural negativ, sub nivelul regional și național (-5,7) și soldul migrator negativ, atât în cazul 

migrației interne (către Timiș și Arad ), cât și în cazul celei externe constituie cauze ale declinului 

demografic. Tendința de scădere a populației a avut consecințe inevitabile asupra forței de muncă 

din județul Hunedoara, astfel că în anul 2014 nivelul resurselor de muncă din județ a scăzut cu peste 

16% față de nivelul din anul 2007. 

În județul Hunedoara șomajul s-a dovedit a fi o realitate economică și socială persistentă, care a 

definit profilul economic al judeţului inclusiv în perioadele de creştere economică accentuată 

dinaintea crizei. Pe teritoriul județului există ”nuclee” de concentrare a șomajului, situate în special în 

zone miniere sau în comune situate la distanțe mari de principalele căi de comunicații și de locațiile 

de concentrare a investițiilor recente. 

După 1989, sectorul exploatărilor miniere de cărbune a fost puternic afectat de transformările 

economice la nivel național și de o scădere a necesarului de energie, odată cu procesul de 

dezindustrializare. Diminuarea cererii, creșterea prețului cărbunelui extras, intrarea pe o piață liberă, 

a dus la necesitatea subvenționării acestei activități și, în scurt timp, la funcționarea în pierdere și o 

acumulare istorică a datoriilor companiilor miniere. Astfel, în foarte scurt timp, începând cu 1997, 

mineritul industrial din Valea Jiului a trecut printr-o perioadă de reformare, ce a presupus printre 

altele închiderea unor mine și declanșarea procedurii de închidere a altora. Acest lucru a fost 
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reflectat în numărul de angajați în continuă scădere în industria minieră. Astfel, dacă în 1990 numărul 

de angajați era de peste 50 000 de oameni, în 2012, acest număr s-a redus la aproximativ 7500 de 

angajați. 

Specializarea restrânsă din zonele monoindustriale din Valea Jiului şi lipsa unor programe de 

reorientare profesională coerente reduce atractivitatea acestor zone pentru investitori. 

Din totalul de 11.339 şomeri înregistrați în județul Hunedoara în decembrie 2015, în Valea Jiului se 

află aproximativ o treime (1.247 şomeri în zona Petroşani, 494 în Lupeni, 656 în Vulcan, 902 în 

Petrila, 229 în Aninoasa și 185 în Uricani).  

Un risc important din punct de vedere al ocupării forței de muncă îl reprezintă disponibilizările 

preconizate ca urmare a restructurării Complexului Energetic Hunedoara, al doilea angajator din 

județ în anul 2014 (6672 angajați). 

Complexul Energetic Hunedoara asigură aproximativ 5% din producţia de energie electrică a 

României, având o putere instalată existentă de 1.225 MW şi fiind singurul mare producător de 

energie electrică din zona centrală şi de nord-vest a ţării. Amplasarea într-o zonă fără producători, 

alături de ponderea mare a combustibililor solizi (cărbune) în mixul de generare a energiei electrice 

din România fundamentează importanța strategică a CEH din punct de vedere a securității sistemului 

energetic național.  

În acest context, la nivelul Ministerului Energiei se discută opțiuni de reorganizare a CEH prin 

restrângerea activităților – menținerea câte unui grup energetic la fiecare dintre cele două 

termocentrale, Mintia si Paroseni (capacitate instalată de aprox. 400 MW) și a două din cele patru 

mine – Livezeni și Vulcan, minele Lonea și Lupeni urmând să intre într-un program de închidere. 

Ca urmare a obligaţiilor asumate de România faţă de Uniunea Europeană referitoare la închiderea 

minelor de cărbune neviabile precum şi a condiţiilor stricte de menţinere în funcţionare a minelor de 

cărbune, în contextul noilor reglementări europene care prevăd reducerea sprijinului pentru minele de 

cărbune necompetitive s-a înființat Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. 

În urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Companiei Naţionale a Huilei SA 

Petroşani s-a stabilit că Exploatările miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani vor fi închise în perioada 

2011-2018. 

SNÎMVJ include exploatările miniere Paroşeni, Uricani şi Petrila, din Valea Jiului, considerate ca 

nerentabile. Activitatea de la Mina Petrila s-a oprit la 31 octombrie 2015. Minele Paroşeni şi Uricani 

vor mai funcţiona până la 31 decembrie 2017, ca parte a programului de închidere a exploatărilor de 

cărbune aprobat de Comisia Europeană. 

Infrastructura de sprijin pentru afaceri este neuniform repartitază în judeţ şi se evidentiaza lipsa 

acesteia în special în zonele cu mari probleme de reconversie. In momentul de față în județul 

Hunedoara este înregistrat un singur parc industrial – Parcul Industrial Hunedoara. În 2016 urma să 

intre în funcțiune Incubatorul de afaceri Simeria și Parcul industrial Călan (inclusiv incubator de 

afaceri), oferind noi oportunități pentru atragerea și menținerea investitorilor în județ. În prezent, 

există o inițiativă de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  și 

reprezentanţii Primăriei Municipiului Petroşani pentru constituirea unui parc industrial pe o locaţie în 

suprafață de 11,5 ha în zona industrială a Municipiului Petroșani. Referitor la acest proiect de parc 

industrial, în care se urmăreşte dezvoltarea industriei prelucrării lemnului și producției de mobilă, 

reprezentanţii Primăriei Municipiului Petroşani sunt interesaţi să acorde investitorilor facilităţile fiscale 

prevăzute de lege. 
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Sistemul urban Valea Jiului se bazează pe o singură legătură rutieră puternică cu teritoriul învecinat, 

DN 66 către Tg. Jiu și către Deva. Legătura cu judeţul Gorj prin Defileul Jiului este în curs de 

modernizare, iar conexiunea cu zona montană din partea de est, prin DN 7A, este într-un stadiu 

avansat de degradare. 

 

Principalele amenințări pentru Valea Jiului: 

 Probleme sociale datorate restructurării întreprinderilor miniere: șomaj accentuat (inclusiv 

șomaj de lungă durată și șomaj în rândul populației de peste 45 ani), sărăcie, dependență de 

prestații sociale. 

 Zonele montane defavorizate sunt în pericol de depopulare din cauza oportunităților limitate 

de dezvoltare socio-economica 

 Specializarea restrânsă din zonele monoindustriale şi lipsa unor programe de reorientare 

profesională coerente reduce atractivitatea acestor zone pentru investitori 

 Gradul scăzut de înlocuire a forței de muncă (din cauza numărului mare de persoane care vor 

ieși la pensie și a numărului scăzut de adolescenți) accentuează criza de pe piața muncii 

cauzata de lipsa locurilor de muncă. 

2. Zona Roșia Montană – Munții Apuseni 

Zona minieră din Munții Apuseni este concentrată în jumătatea nord-vestică a județului Alba și nordul 

județului Hunedoara, fiind caracterizată de un declin al activităților miniere cu un nivel ridicat al 

șomajului de lungă durată.  

Populația este în continuă scădere după anul 1990, cauza principală fiind migrația populației tinere, 

la care se adaugă sporul natural negativ. Niciunul din orașele din această zonă – Brad, Zlatna, 

Câmpeni, Abrud și Baia de Arieș - nu depășește 10000 locuitori. 

Zona minieră în declin din Munții Apuseni este una dintre cele mai sărace de la nivelul Regiunii 

Centru. Problemele socio-economice din regiunea Munţilor Apuseni sunt legate de gradul ridicat de 

dispersie în teritoriu a aşezărilor umane, ceea ce determină mari deficienţe în asigurarea 

infrastructurii tehnico-edilitare (localitățile rurale din zonă nu sunt racordate la energie electrică sau 

canalizare), precum şi de dinamica negativă a populaţiei generată de rata mare de emigraţie şi 

îmbătrânirea demografică.  

Zona Munților Apuseni este printre cele cu cea mai mica densitate de infrastructură rutieră de la 

nivelul Regiunii Centru și una din zonele izolate din punct de vedere al transportului feroviar. Zona 

este străbătută de două drumuri naționale  DN74 (Alba Iulia-Zlatna- Abrud-Brad) cu ramificația 

DN74A spre Câmpeni și DN75, de-a lungul Văii Arieșului, legând orașele Turda Câmpeni și Ștei. 

Drumurile județene și cele comunale sunt, în general, într-o stare necorespunzătoare 

Zona este bogată în resurse naturale, începând de la minereurile neferoase –cupru, aur, argint, 

mercur etc și terminând cu cele forestiere. În prezent, se exploatează doar minereurile de cupru de 

către compania de stat Cuprumin SA. Exploatarea și prelucrarea lemnului, inclusiv fabricarea mobilei 

sunt activitățile economice principale ale zonei. Alte activități industriale precum producerea 

confecțiilor textile (Baia de Arieș), industria alimentară sau metalurgia aluminiului (Zlatna) au o 

dezvoltare restrânsă în zona Apusenilor. 

Deși implică o parte însemnată a forței de muncă, agricultura are un potențial limitat de dezvoltare, 

iar dintre subramurile acesteia, zootehnia se pretează cel mai bine condițiilor naturale ale zonei. La 
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aceste limitări se adaugă specializarea unei mari părţi a forţei de muncă în minerit, sector economic 

care a fost dominant în zonă, momentan în declin. 

In această regiune sunt și zone confruntate cu grave probleme de poluare precum oraşele Zlatna, 

Abrud, Cîmpeni şi teritoriile adiacente acestora. În zona acestor localităţi, fenomenul poluării 

afectează toţi factorii de mediu (aer, apă, sol), ceea ce generează frecvente ploi acide, cu 

repercusiuni grave asupra vegetaţiei din zonă şi sănătăţii oamenilor. 

Arealul Munților Apuseni are un potențial turistic însemnat, fiind binecunoscut la nivel național. Partea 

de nord-vest a zonei montane a județului Alba este inclusă în Parcul Natural Apuseni,  aflat în 

custodia Romsilva iar turismul cultural și agroturismul se pot dezvolta bine pe baza resurselor din 

zonă.   

Restructurarea economică  a zonelor mono-industriale miniere a determinat pe de o parte 

restrângerea sau dispariția unor activități economice ce asigurau în trecut locurile de muncă pentru 

locuitorii zonei, iar pe de altă parte apariția unor noi activități ce presupun alte calificări profesionale 

decât cele tradiționale, dezvoltarea acestor noi activități economice depinzând în mare măsură și de 

disponibilitatea de forță de muncă locală  bine pregătită. 

 

Principalele amenintari pentru zona minieră din Munții Apuseni: 

 Declin demografic, proces accentuat de îmbătrânire a populației în special localitățile din 

mediul rural al Munților Apuseni, migrația forței de muncă 

 Unități administrativ-teritoriale care nu-și pot asigura sursele de venit necesare bunei 

funcționări 

 Localități monoindustriale, afectate  de restructurare economică, cu un nivel ridicat al 

șomajului de lungă durată 

 Practicarea unei agriculturi de subzistență (exploatații de dimensiuni mici, forță de muncă 

îmbătrânită, tehnologii arhaice, costuri mari de producție, insuficiența unei infrastructuri 

moderne și lipsa unor sisteme funcționale de preluare / depozitare a produselor agricole) 

 Acces dificil spre zonele rurale, starea necorespunzătoare a multor drumuri de importanță 

locală (județene sau comunale) 

 Valorificare relativ redusă a potențialului turistic si servicii turistice deficitare, personal  
insuficient motivat 

 Pregătirea profesională insuficientă a forței de muncă, corelarea redusă între calificările cerute 
de piața muncii și oferta de formare profesională, nivel scăzut al abilităților antreprenoriale 

 

3. Comunitățile marginalizate din Moldova (Vaslui – Iasi) 

In Regiunea Nord - Est se înregistrează cea mai mare pondere a populației sărace (conform definiției 

sărăciei absolute) din totalul populației sărace din România – 22,5%; de 6,5 ori mai mult față de 

Regiunea București-Ilfov, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale în 

„Raportul privind incluziunea socială în România la nivelul anului 2011”. 

Conform studiului Atlasul zonelor rurale marginalizate (2016), realizat de Banca Mondială, în județul 

Vaslui  există cele mai multe zone rurale subdezvoltate (180 de zone rurale marginalizate, adică 11% 

din totalul național), urmat de județele Iași (138), Bacău (108) și Botoșani (98). În aceste patru județe 

se găsesc o treime (524) din numărul total al zonelor rurale marginalizate la nivel național (1592). 

Zonele identificate ca fiind marginalizate coincid cu cele care primesc cele mai multe alocații sociale. 

Alocația pentru susținerea familiei (ASF) se acordă familiilor cu venituri reduse care au în creștere și 
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îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În județul Vaslui și în zonele din jurul acestuia sunt 

concentrate cele mai multe plăti pentru ASF. În județul Vaslui 11% din totalul populației beneficiază 

de această alocație. Mai mult, în județele Suceava, Iași, Bacău și Vaslui se găsesc 22% dintre toți 

copiii din țară care primesc ASF. 

In Regiunea Nord-Est nivelul ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost relativ constant în 

perioada 2007-2012, de 51-55%, menținându-se la un nivel ridicat și în ultimii ani  Ceea ce este 

important de subliniat este faptul că nivelul prezentat este superior nivelului național cu 11 p.p. și 

celui comunitar (UE28) cu 28 p.p. 

Regiunea Nord Est se situează pe ultimul loc în țară în ceea ce privește nivelul veniturilor salariale. In 

anul 2012, salariul mediu net în regiune reprezenta 81,5% din cel inregistrat la nivel național și 16,8% 

din cel comunitar (media comunitară UE27).  

Județele din Regiunea Nord-Est prezintă largi decalaje economice față de restul regiunilor de 

dezvoltare și în ceea ce privește Produsul Intern Brut per locuitor. In Regiunea Nord-Est acest 

indicator înregistra în anul 2013 un nivel de 19.940 lei per locuitor (cel mai scăzut nivel la nivel 

național), mult mai scăzut față de media națională (31.841 lei/locuitor). 

Potrivit Planului de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 -2020, în regiunea Nord-Est 40,38% din 

populație trăiește în zone dezavantajate, din care 5,66% în zone dezavantajate pe locuire, 12,51% în 

zone dezavantajate pe ocupare, 14,77% în zone dezavantajate pe capital uman, 4,29% în zone 

marginalizate și 3,15% în alte zone.  

Regiunea Nord-Est se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește șomajul, care prezintă 

accente grave în special în zonele cu o slabă diversificare industrială (județele Botoșani și Vaslui, 

zonele monoindustriale). In regiune, în anul 2015, numărul mediu al salariaților era de 513.631, în 

scădere cu 9% față de 2006. Cei mai multi salariați sunt în județul Iași (140.571), urmat de Bacău cu 

101.439, la polul opus situându-se județele Vaslui cu doar 51.076 de salariati și Botosani cu 49.731 

salariați. 

Analizând structura numărului mediu de salariați pe activități ale economiei naționale se observă 

procentul foarte redus de persoane salariate în domeniul agricol (agricultura, silvicultura și pescuit), 

de numai 3,33% la nivel regional. Mai mult, în județele Botoșani și Vaslui, cu un profil preponderent 

agricol, ponderea este de numai 2,94%, respectiv 4,8%. Corelând acest aspect cu observațiile 

desprinse la analiza structurii populației ocupate (41% din total populație este ocupată în agricultură) 

avem o confirmare a ipotezei că în prezent, în mediul rural se practică o agricultură de subzistență – 

practic avem de a face cu o formă de somaj deghizat. 

Un alt punct deficitar pentru populația și economia locală este reprezentat de nivelul educației. O 

parte însemnată din populația adultă nu a efectuat niciun an de școală, mai ales în zonele foarte 

sărace. În județul Vaslui, în anul 2011, procentul din populația țării în vârstă de cel puțin 10 ani fără 

nicio clasă absolvită era de 3,8%, iar în Botoșani de 3,6%, față de 2,8 % care este media națională. 

În ceea ce privește accesul la servicii medicale, în 2014, numărul de medici din județele din regiunea 

Nord-Est a fost de 18,1 la 10.000 de locuitori, comparativ cu 24,5 de medici la 10.000 de locuitor la 

nivel național. Cei mai puțini medici de familie la 10.000 de locuitori în Regiunea Nord-Est se găsesc 

Vaslui (3,9), Botoșani (3,9) și Bacău (4,1). Media națională este de 5,7 medici de familie la 10.000 de 

locuitori.  

 

D. Abordarea integrată a progamelor de finanțare pentru zonele pilot de intervenție 
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Pentru zonele identificate și asumate ca o prioritate a politicilor guvernamentale pentru dezvoltarea 

economică și socială, instituțiile cu rol în gestiunea programelor cu finanțare de la Uniunea 

Europeană și de la bugetul național vor adopta și  implementa următoarele măsuri de intervenție 

fără a fi limitate la: 

 Sesiuni de cereri de finanțare dedicate cu buget distinct din cadrul programelor de 

finanțare gestionate; 

 Introducerea unor punctaje suplimentare la nivelul criteriilor de evaluare, în cadrul 

apelurilor competitive, pentru: 

o cererile de finanțare ai căror beneficiari sunt localizați în zonele menționate; 

o cererile de finanțare care promoveaza proiecte integrate în aceste zone; 

 Modificarea cadrului de reglementare în privința intensității maxime admise a 

ajutorului de stat pentru regiunile în interiorul cărora sunt localizate zonele 

respective, în sensul creșterii acestui prag față de alte zone din interiorul aceleiași 

regiuni;  

 In zonele de intervenție identificate se vor introduce instrumente financiare inovative, 

pentru care există sume rezervate în programele operaționale, în vederea dezvoltării 

de proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană în sistem de Parteneriat Public 

Privat (PPP). 

 

Principiile care stau la baza abordării integrate de regenerare a zonelor vulnerabile: 

 

a. Fundamentarea abordării zonelor pilot prioritare, pe baza strategiilor, politicilor, planurilor, 

studiilor și datelor oficiale existente; 

b. Abordarea acestor zone din perspectiva inițiativelor teritoriale integrate; 

c. Colaborarea interministerială, potrivit atribuțiilor și responsabilităților legale; 

d. Asigurarea cooperării intersectoriale orizontale (între instituțiile care gestionează 

domenii/sectoare specifice) și verticale (între instituțiile relevante la nivelele: local, județean, 

național); 

e. Asigurarea respectării condițiilor privind: coeziunea teritorială, competitivitatea regională, 

sustenabilitate, incluziune, nediscriminare, participare şi integrare deplină şi efectivă în 

societate a persoanelor cu dizabilităţi, egalitate de şanse, accesibilitate. 

 

 

E. Măsuri pentru asigurarea cadrului instituțional în vederea implementării unei 

strategii de abordare integrată a zonelor pilot de intervenție 

 

I. În conformitate cu prevederile ale HG Nr. 464 din 6.06.2016, privind atribuțiile, organizarea și 

funcționarea Cancelariei Prim-ministrului, potrivit art. 2, alin. (b), la nivelul Cancelariei Prim-

ministrului, se va înființa și organiza o unitate de asistență tehnică în elaborarea și implementarea 

proiectelor cu finanțare din fonduri europene și din bugetul național pentru zonele asumate ca o 

prioritate a politicilor guvernamentale cu rol de coordonare a instituțiilor implicate în realizarea 

strategiei de dezvotlare integrată a zonelor pilot de intervenție, dupa cum urmează: 
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 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT) va realiza o coordonare 

generală în vederea implementării unei abordări integrate pentru zonele de intervenție 

între autorități de management, ministere implicate și structuri locale și/sau beneficiari. 

  

 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT) va asigura următoarele 

funcții principale pentru zonele de intervenție respective:  

 Funcția de facilitare generală și armonizare a activităților 

desfășurate, între ministere, autorități de management, structuri 

locale/beneficiari 

 Funcția strategică de analiză a nevoilor locale și de realizare și/sau 

revizuire a unor strategii de dezvoltare locală în vederea asigurării unei 

abordări integrate de dezvoltare economică și socială, prin structurile 

specializate de planificare și regenerare locală/teritorială, proiecte și 

intervenții teritoriale etc. ale Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

 Funcția de „help desk” – secretariat tehnic - pentru unitățile 

administrativ teritoriale și alți beneficiari din zonele respective în 

identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor locale și în 

elaborarea și implementarea acestor proiecte, prin Direcția de urmărire 

și pregătire proiecte strategice din Ministerul Fondurilor Europene, 

pentru programele aflate în gestiune la acest minister și prin structurile 

specializate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice și ale celorlalte ministere care au în gestiune programe de 

finanțare cu fonduri europene sau din bugetul național. 

 Funcția de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor pilot. 

 

 Pentru realizarea funcției de „help desk” (secretariat tehnic) a Unității Guvernamentale 

de Asistență Tehnică (UGAT) prin Direcția de urmărire și pregătire proiecte strategice 

din Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Prim-ministrului va încheia un Protocol 

cu Ministerul Fondurilor Europene în vederea asigurării cadrului instituțional. Totodată, 

în vederea realizării acestei funcții și pentru celelalte programe de finanțare care nu 

sunt în gestiunea Ministerului Fondurilor Europene, Cancelaria Prim-ministrului va 

încheia protocoale similare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, acolo unde este cazul, cu celelalte 

ministere implicate în gestionarea programelor de finanțare pentru stabilirea atribuțiilor 

specifice acestora: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 

Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației, Naționale și Cercetării Științifice, 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei, Ministerul Comunicațiilor și 

pentru Societatea Informațională, Ministerul Culturii. 

 

 Pentru realizarea funcției strategice a Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică 

(UGAT), la nivelul Cancelariei Prim-ministrului se vor face demersurile necesare 

pentru integrarea acesteia în proiectul Strategy Unit contractat prin Programul 

Operațional Capacitatea Administrativă, administrat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și/sau în alte proiecte similare gestionate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
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 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT) va fi formată din angajați, de 

la nivelul Cancelariei Prim-ministrului și/sau personal detașat de la alte instituții 

publice. Totodată, în măsura în care va fi necesar, pentru realizarea obiectivelor 

propuse, Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică, prin Secretariatul General al 

Guvernului poate contracta experți externi prin achiziție publică sau prin instituții 

financiare internaționale specializate în proiecte de dezvoltare economică și socială. 

  

 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT) va funcționa în cadrul 

Direcției de coordonare politici și priorități din cadrul Cancelariei Prim-ministrului în 

coordonarea Consilierului de stat pentru proiecte speciale de dezvoltare economică. 

 

 În coordonarea Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică (UGAT) vor funcționa 

trei birouri locale cu rol de ”punct unic de contact”  pentru programele de finanțare 

disponibile în aceste zone și de sprijin în implementarea proiectelor de regenerare 

locală/teritorială: 

 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică pentru  Valea Jiului 

(UGAT – Valea Jiului) cu sediul în Petroșani 

 Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică pentru Munții 

Apuseni (UGAT – Munții Apuseni) cu sediul în Roșia Montană 

 Unitatea Guvernmentală de Asistență Tehnică pentru Moldova 

(UGAT – Moldova) cu sediul în Vaslui 

 

 Birourile locale ale Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică vor funcționa în 

cadrul Instituției Prefectului în localitățile indicate, în baza unui Protocol între 

Cancelaria Prim-ministrului și Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care, cu sprijinul autorităților 

publice locale, se vor asigura resursele logistice pentru funcționarea acestora. 

 Birourile locale ale Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică, în baza 

protocoalelor încheiate între Cancelaria Prim-ministrului și celelalte ministere 

implicate, vor fi formate din personal angajat al instituțiilor cu atribuții în dezvoltarea 

localităților și teritorială, precum și de gestiune a programelor de finanțare în 

regiunile  respective. 

 

 Birourile locale ale Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică vor fi 

coordonate la nivel local de către un manager de proiect, angajat la nivelul Cancelariei 

Prim-ministrului sau în cadrul Instituției Prefectului aferente, ca sediu permanent de 

desfășurare a activității în zonele de intervenție stabilite. 

 

 Birourile locale ale Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică vor avea rol de 

punct unic de contact (one stop shop) pentru beneficiarii din zonele de intervenție și 

vor avea următoarele principii de funcționare: 

 Integrare: asigurarea participării comune a tuturor furnizorilor de 

informaţii, respectiv a tuturor insituțiilor cu atribuții în gestionarea 

programelor de finanțare;  

 Accesibilitate: obţinerea de informaţii actualizate şi/ sau servicii într-un 

singur punct în formate accesibile;  
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 Coerenţă: informaţiile/ serviciile să fie organizate într-un concept logic 

şi uşor de înţeles; 

 Interdisciplinaritate, intersectorialitate: asigurarea colaborării pe 

orizontală și vericală, a utilizării informațiilor din diverse domenii și 

sectoare, a conlucrării intersectoriale (public, privat, comunitate); 

 Adecvare: adecvarea specialiștilor/experților la problemele relevante, 

demersurilor, soluțiilor, măsurilor, proiectelor, nivelului de impact al 

intervențiilor prin proiecte de tip soft (proiecte care nu implica investiții 

in construcții, nestructurale) și hard (investiții în construcții, structurale); 

 Orientare către beneficiar: identificarea şi analiza continuă a nevoilor 

din zonele de intervenție și transpunerea acestora în informaţii şi 

servicii de consultanță în elaborarea și implementarea de proiecte. 

 

 În exercitarea atribuțiilor sale și în desfasurarea activităților necesare pentru 

elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor de dezvoltare economică și 

socială, Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică poate apela și la alte resurse 

de expertiză externă care pot fi atrase în aceste proiecte: organizații non-

guvernamentale, grupuri de acțiune locală, asociații de dezvoltare inter-comunitară, 

consultanți independenți, etc. 

 

 Înființarea și organizarea structurilor necesare implementării strategiei de dezvoltare 

integrată a zonelor pilot de intervenție se vor realiza cu încadrarea în numărul maxim 

aprobat de posturi, potrivit legii, la nivelul ordonatorului principal de credite. 

 

Atribuțiile și activitatea Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică (UGAT) vor fi stabilite și 

aprobate de Cancelaria Prim-ministrului în consultare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

II. La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, în cadrul Direcției  de urmărire și pregătire proiecte 

strategice se va înființa Serviciul de help-desk pentru proiecte speciale de dezvoltare economică și 

socială ai căror beneficiari sunt din zonele de intervenție stabilite: 

 Serviciul de help-desk pentru proiecte speciale din cadrul Direcției  de urmărire și 

pregătire proiecte strategice, în colaborare cu birourile teritoriale ale Unității 

Guvernamentale de Asistență Tehnică, cu unitățile administrativ teritoriale beneficiare sau 

cu alte categorii de beneficiari, va avea rolul de elaborare și asistență în implementarea 

proiectelor cu finanțare din fonduri europene pentru zonele de intervenție stabilite și de 

rezolvare a problemelor tehnice în implementarea acestor proiecte identificate de Unitatea 

Guvernamentală de Asistență Tehnică.   

 Serviciul de help-desk pentru proiecte speciale din cadrul Direcției  de urmărire și 

pregătire proiecte strategice va asigura suport structurilor de specialitate din minister pentru 

realizarea în termenii şi la termenele prevăzuţi/prevăzute a proiectelor de importanţă 

strategică din zonele de intervenție stabilite, aflate în coordonarea Unității Guvernamentale 

de Asistență Tehnică, va sprijini activitatea de pregătire a unor astfel de proiecte, va 

colabora cu toate autorităţile de management, alte instituţii sau autorităţi publice implicate 
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pentru soluţionarea rapidă a eventualelor blocaje sau probleme care pot apărea în procesul 

de pregătire şi implementare a  a acestor proiecte.  

 

III. La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se va desemna o 

structură tehnică de analiză, planificare, asistență tehnică și sprijinire a autorităților locale din zonele 

de intervenție în vederea îmbunătățirii cooperării dintre unitățile administrativ teritoriale pentru 

elaborarea unor strategii integrate de dezvoltare locală pentru cele trei zone intervenție. Această 

structură, sub coordonarea Unității Guvernamentale de Asistență Tehnică, va asigura suportul 

pentru realizarea sau revizuirea strategiilor de dezvoltare locală/teritorială, a planurilor de acțiune și 

asistenței tehnice de implementare.  

Structura de analiză, planificare și asistență tehnică pentru autoritățile locale din zonele de 

intervenție, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul Unității 

Guvernamentale de Asistență Tehnică, va exercita următoarele atribuții: 

 Facilitarea acțiunilor în vederea elaborării strategiilor integrate de dezvoltare locală 

(inclusiv a studiilor necesare), a politicilor publice, a programelor și planurilor care decurg din 

acestea și a pachetelor prioritizate de măsuri/proiecte; 

 Asigurarea cooperării pe verticală cu autoritatile publice de la nivel județean și local; 

 Proiectarea operațiunii de regenerare/ dezvoltare a zonelor pilot: elaborarea analizelor 

teritoriale, cu evidențierea aspectelor critice, a celor de potențial, a impactului ex-ante al 

politicilor publice/ scenariilor de regenerare/ măsurilor previzionate etc.  

 Furnizarea datelor relevante prin Observatorul Teritorial și realizarea protocoalelor de 

colaborare cu producătorii de date statistice; 

 Facilitarea colaborării între actorii publici, privați și comunitățile locale în inițierea și 

implementarea proiectelor pilot (informare, consultare, implicare, structuri de colaborare, 

marketing regional); 

 Asigurarea integrării principiilor de coeziunie și competitivitate a teritoriului în zonele pilot 

de intervenție. 

 

F. Măsuri operaționale pentru implementarea strategiei 

Principalele categorii de actiuni privind implementarea strategiei de abordare integrata a proiectelor 

de dezvoltare economică și socială din zonele pilot de intervenție sunt: 

 Organizarea birourilor teritoriale ale UGAT în zonele pilot (echipă, responsabilități, 

logistică etc); 

 Constituirea structurilor asociative la nivelul zonelor pilot între actorii relevanți în 

formulele adecvate (ADI, GAL, CLLD etc); 

 Proiectarea operațiunii de regenerare/dezvoltare aferent zonelor pilot; 

 Elaborarea studiilor de fundamentare și a strategiilor de dezvoltare, politicilor publice, 

programelor și pachetelor de proiecte/măsuri prioritare privind implementarea; 

 Elaborarea planului de măsuri prin cooperare interministerială și cu implicarea 

autorităților publice locale; 

 Asigurarea integrării cu planurile existente naționale, regionale, județene, locale prin 

structurile specializate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

sub coordonarea Unității Guvernamentale de Aistență tehnică; 

 Elaborarea și agrearea planului de actiune cu factorii implicati (prin hotărâri ale 

consiliilor locale si/sau județene); 
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 Asigurarea cooperării și implicării (cu responsabilități potrivit atribuțiilor) la nivelul 

structurilor asociative și comunităților din zonele pilot; 

 Prioritizarea elaborării proiectelor în funcție de nevoile identificate și ținând cont de 

oportunitățile de finanțare și asigurarea surselor locale de finanțare; 

 Elaborarea proiectelor pentru fundamentarea cererilor de finanțare; 

 Asigurarea sistemului/ politicii de marketing zonal, atragere a investițiilor relevante, a 

colaborărilor în teritoriu (parteneriate/rețele, piețe de desfacere, resurse adționale 

necesare etc); 

 Asigurarea sistemului de monitorizare si evaluare cu accent pe efectele obținute în 

teritoriu. 

 

CONCLUZII: 

Față de cele mai sus prezentate, vă supunem aprobării Memorandumul cu tema: Dezvoltarea 

unor programe-pilot integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea 

situației socio-economice a locuitorilor din fostele zonele miniere Valea Jiului, Roșia Montană 

– Munții Apuseni și din comunitățile marginalizate din Moldova (Vaslui – Iași). 

Anexa 1: Programe de finantare vizate de măsurile de intervenție in zonele pilot selectate 

 

Programul Operational Regional 

Nr Acţiune Beneficiari Buget total Buget zone 

pilot selectate 

1 Axa Prioritară 1 – Promovarea 

transferului tehnologic 

- Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor 

de inovare şi transfer tehnologic (ITT), 

inclusiv parcuri științifice și tehnologice, 

respectiv , construcţia, modernizarea, 

extinderea şi dotarea cu echipamente și 

software necesare 

Entități juridic constituite care furnizează 

activități de transfer tehnologic, în 

conformitate cu HG nr. 406/2003 (ex. 

Institute Naționale de Cercetare și 

Dezvoltare, institute de învăţământ 

superior, etc.) 

 

 

  

2 Axa Prioritară 2 – Sprijinirea 

competitivității mediului de afaceri 

- construcția/ modernizarea și 

extinderea spațiului de producție/servicii 

IMM-urilor, inclusiv dotare cu active 

corporale şi necorporale 

Microintreprinderi, IMM-uri non-agricole 

din mediul urban, Întreprinderi mijlocii 

non-agricole pentru mediul rural,  

Incubatoare și Acceleratoare de afaceri 

  

3 3.1A –eficiență energetică în clădiri 

rezidențiale. 

3.1B –eficiență energetică în clădiri 

publice 

Unităţi administrativ-teritoriale, 

autoritățile și instituțiile publice locale 

  

4 3.1c Iluminat public 

- reabilitarea instalațiilor electrice – 

stâlpi, rețele, etc 

Unităţi administrativ-teritoriale, 

autoritățile și instituțiile publice locale 

  

5 3.2 Mobilitate urbană 

- Investiții destinate îmbunătățirii 

transportului public urban 

Cu excepția municipiilor reședință de 

județ (39 de municipii finanțate în cadrul 

axei 4 – dezvoltare urbană) toate orașele 
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- Investiții destinate transportului 

electric și nemotorizat 

sunt eligibile în cadrul acestui  domeniu. 

6 Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile 

Beneficiari: 39 municipii reședință de 

județ  - autoritățile publice locale din 

municipiile reședință de județ (inclusiv 

localitățile din zona funcțională urbană, 

după caz) 

  

7 Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Autorități ale administrației publice 

locale și centrale, Unitățile de cult, ONG-

uri, parteneriate între aceste entități 

  

8 Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță 

regională 

UAT Judeţ, Parteneriate între UAT-uri 

(UAT Judeţ şi UAT 

judeţ/oraş/municipiu/comună). 

  

9 Axa Prioritară 7 – Diversificarea 

economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului  

- Crearea/ modernizarea infrastructurilor 

conexe de utilitate publică 

Unităţi administrativ-teritoriale 

(autorităţi ale administraţiei publice 

locale) și parteneriate între unităţi 

administrativ-teritoriale (autorităţi ale 

administraţiei publice locale) - stațiunile 

turistice definite conform legii HG 852 

din 2008 

  

10 Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi social 

Unităţi administrativ Teritoriale (APL), 

parteneriate între acestea şi Ministerul 

Sănătății, Furnizori de servicii sociale 

  

11 Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților 

defavorizate  din mediul urban 

Actiuni integrate prin: 

- investiţiile în infrastructura de locuire  

- investiţii în infrastructura de sănătate, 

servicii sociale 

- investiţii în infrastructura de educaţie  

- investiții în amenajări ale spațiului 

urban degradat al comunității 

defavorizate  

- construirea/ dotarea cu echipamente a 

infrastructurii de economie socială. 

Grupuri de acțiune locală- constituite 

între reprezentanţi ai autorității publice 

locale, ai instituţiilor, ai mediului de 

afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei 

urbane marginalizate selectate pentru 

intervenție 

100 mil. euro Buget maxim 

per strategie 

de dezvoltare 

locală (SDL) – 7 

mil. euro  (POR 

+ POCU) 

12 Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale 

(creșe, gradinițe, școli, licee tehnologice, 

scoli profesionale și tehnice, universități) 

Unităţi administrativ-teritoriale 

(autorităţi și instituții ale administraţiei 

publice locale), instituţii de învăţământ 

superior de stat 

  

13 Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică 

a sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în cadastru şi cartea 

funciară 

- Integrarea datelor existente și 

extinderea înregistrării sistematice in 

zonele rurale ale României 

(a) UAT- uri care fac obiectul dezvoltării 

proiectelor de infrastructură prevăzute 

în Master Planul General de Transport al 

României;  

(b) UAT- uri care implementează ori sunt 

incluse în proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii în cadrul altor programe;  

(c) Zone cu vulnerabilităţi sociale 
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particulare privind accesul informal la 

proprietate. Proiectul va acorda atenţie 

specială nevoilor comunităţii rome 

precum și zonelor declarate 

defavorizate. 

     

 

 

Programul Operational Capital Uman 

Nr Acţiune Beneficiari Buget total Buget zone 

pilot selectate 

1 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) 

 

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) 

Grup tinta eligibil  

- Tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 

24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare şi cu rezidența în regiunile 

eligibile, cu accent pe persoanele cu 

dizabilități, cei din mediul rural și cei 

aparținând minorității roma 

 

Beneficiari eligibili:  

- Entități relevante (furnizori de formare, 

furnizori de servicii de ocupare/ evaluare 

şi certificare a competenţelor, sindicate, 

patronate, ONG-uri/ organizații de 

tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ 

Angajatori 

- SPO (inclusiv unităţile cu personalitate 

juridică din subordinea sa) în parteneriat 

cu entități relevante (angajatori, furnizori 

de formare, furnizori de servicii de 

ocupare/ evaluare şi certificare a 

competenţelor, sindicate, patronate, 

etc.) 

- Entităţile selectate/ desemnate pentru 

implementarea schemelor în domeniul 

antreprenoriatului 

LDR 310,092 

mil. euro 

MDR 10,76 

mil. euro 

 

2 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil non-agricol din 

zona urbană. 

Grup tinta eligibil 

- Persoane fizice care intenționează să 

înființeze o afacere ( șomeri/ inactivi/ 

persoane care au un loc de muncă și 

înființează o afacere în scopul creării de 

noi locuri de muncă) 

 

Beneficiari eligibili  

- Administratorii schemei/ schemelor de 

antreprenoriat (în situația în care se 

optează pentru acest mecanism de 

94,67mil. 

euro granturi 
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implementare) 

- Persoane fizice care intenționează să 

înființeze o afacere 

- IMMuri non agricole din  urban 

3 3.8  Creșterea numărului de angajați 

care beneficiază de instrumente, 

metode, practici etc standard 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/ și 

conform 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. 

Grup tinta eligibil  

- Angajaţi (persoanele din 

departamentele de resurse umane, cele 

care asigură managementul strategic al 

companiilor)/ antreprenori  din 

întreprinderile care își desfășoară 

activitatea în sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate 

conform SNC şi din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI, 

precum și a celor care intenționează să 

își adapteze activitatea la aceste 

sectoare/ domenii 

 

Beneficiari eligibili  

- Angajatori/ sindicate/ patronate etc. 

care își desfășoară activitatea în 

sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC şi 

din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI, precum și a celor care 

intenționează să își adapteze activitatea 

la aceste sectoare/ domenii 

147,87 mil. 

euro 

 

4 4.1. Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile 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), prin 

implementarea de măsuri integrate. 

 

4.2. Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

(non-roma), prin implementarea de 

măsuri integrate. 

Grup tinta  

- Persoanele din comunităţile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială în care există 

populație aparținând minorității roma   

- Personalul din cadrul serviciilor de la 

nivelul comunității 

- Persoanele din comunităţile 

marginalizate (non-roma) aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune social 

- Persoane cu dizabilități 

 

Beneficiari  

- Autoritățile publice locale şi centrale cu 

responsabilităţi în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză 

relevantă pentru acțiunile selectate 

- ONG-uri în parteneriat cu actori cu 

expertiză relevantă pentru acțiunile 

selectate 

- Administratorii schemelor de tip grant 

global, în situația în care se optează 

350 mil euro Alocare 

estimativa: 50 

mil. Euro 

pentru Valea 

Jiului, Rosia 

Montana – 

Munții Apuseni 

si zonele 

marginalizate 

din Regiunea 

Nord-Est 

Max. 6 mil. 

Euro/proiect 
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pentru acest mecanism de implementare 

5 5.1 Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

(roma și non-roma) 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 persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

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. 

Grup tinta : 

- Persoanele din comunităţile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială în care există 

populație aparținând minorității roma   

- Persoanele din comunităţile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială (comunități non –

roma)  

- Personalul din cadrul serviciilor create 

de la nivelul comunității 

- Persoane aparținând minorității Roma 

- - Persoane cu dizabilități 

Beneficiari 

- Autoritățile locale cu responsabilități în 

domeniu, în parteneriat cu actorii sociali 

relevanți/ GAL 

- Furnizori de servicii sociale/ ONG-uri 

acreditate ca furnizori de servicii sociale 

- Administratorul/ administratorii 

schemei/ schemelor de tip grant global 

în situația în care se optează pentru 

acest mecanism de implementare. 

100,55 mil. 

euro 

 

 

 

Programul Operațional Competitivitate 

Nr Acţiune Beneficiari Rest lansări Buget zone 

pilot selectate 

1 1.1.1. Mari infrastructuri de CD - 

Secţiunea A: Investiții pentru 

departamentele de CD ale 

întreprinderilor 

Întreprinderi din sectorul CDI - privaţi 

(Solicitanții pot fi întreprinderi mari, 

mijlocii sau mici (în această categori fiind 

incluse și microîntreprinderile) 

23,87 mil. 

euro 

4,74 mil. euro 

2 1.1.1. Mari infrastructuri de CD - 

Secţiunea B: Proiecte pentru clustere de 

inovare 

Clustere (Ordonanța nr.26/2000) sau un 

membru al clusterului -privaţi 

42,39 mil. 

euro 

8,47 mil. euro 

3 1.1.1. Mari infrastructuri de CD - 

Secţiunea F: Proiecte de investiții pentru 

instituții publice de CD/universități 

Instituții de drept public OG nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică: public 

50,11 mil. 

euro 

10,02 mil. euro 

4 1.2.1. Stimularea cererii întreprinderilor 

pentru inovare - Secţiunea C: 

Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi 

spin-off 

Start-up-uri care înregistrează o vechime 

de maximum 3 ani în anul depunerii 

proiectului                             Spin-off-uri 

15 mil. euro 3 mil. euro 

5 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de 

cunoștințe - Secţiunea G 

Instituţie de drept public, cu obiect de 

activitate cercetarea-dezvoltarea (CD) 

71,62 mil. 

euro 

14,32 mil. euro 

6 OS 1.3.  Proiect tehnologic inovativ Întreprinderi-privaţi 62,84 mil. 

euro 

12,56 mil. euro 
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7 2.1.1.  Îmbunătățirea infrastructurii în 

bandă largă și a accesului la internet 

(NGN/NGA) 

Autoritatea publică centrală cu 

responsabilităţi în domeniul TIC (MCSI) 

63,78 mil. 

euro 

12,75 mil. 

euro* 

8 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital 

şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul E-sănătate 

Autorități publice centrale din domeniul 

e-sănătate 

35,56 mil. 

euro 

7,11 mil. euro*  

9 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital 

şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul E-incluziune 

Autorități publice centrale din domeniul 

e-incluziune 

29,64 mil. 

euro 

5,92 mil. euro* 

TOTAL 395 mil. euro 79 mil. euro 

*Proiecte naţionale – în elaborarea proiectelor de către ministerele beneficiare se va urmării alocarea unei părţi 
din buget spre susţinerea zonelor defavorizate vizate de decizia guvernamentală, în acord cu obiectivele din 
Strategia Națională pentru CDI 2014-2020 și din Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020. 
 

 

Programul Operațional Infrastructura Mare 

(alocari predefinite pentru judetele în caror componență se află zonele de intervenție) 

Nr Acţiune Stadiu Contract de 

finantare 

Buget zone 

pilot selectate 

ALBA 

1 Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în 

județul Alba 

Transmis la CE pentru emiterea deciziei 

de aprobare a fazarii în cadrul POS M 

Trim IV 2016 23,3 mil. euro 

2 Asistență tehnică pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Alba 

Contract de servicii în derulare (contract 

semnat în decembrie 2014).  A fost 

finalizată și transmisă la AM POIM spre 

analiză CF pentru proiectul de investiții 

2014-2020. 

Trim III 2016 3,47 mil. euro 

3 Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Alba 

Aplicația de finanțare a fost transmisă la 

AM POIM în 14 aprilie 2016 

Trim I 2017 96 mil. euro 

TOTAL  122,77 mil. € 

 

HUNEDOARA 

1 Fazarea proiectului Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Hunedoara-Deva   

Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă 

la CE in luna martie 2016 

Trim IV 2016 16,34 mil euro 

2 Asistență tehnică pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara 

(DEVA) 

Procedura de achiziție a AT a fost 

finalizată. CF AT 2014 - 2020 in pregatire 

(analiza la nivelul l la AM POIM) 

Trim IV 2016 4,5 mil. euro 

3 Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Hunedoara (DEVA) 

Pregătirea proiectului nu a fost 

demarata. Estimare depunere draft SF in 

trim. IV 2016 

Trim IV 2017 124,8 mil. euro 

4 Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Valea Jiului 

AF și documentația suport în analiza AM 

și JASPERS  Ultima forma a aplicatiei 

transmisa in  luna iulie.Se estimează 

Trim IV 2016 69,6 mil. euro 
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aprobarea proiectului în trim. III 2016 de 

către AM spre transmitere la COM/IQR 

TOTAL 215,24 mil. € 

 

IAȘI 

1 Elaborare documentație tehnico - 

economică pentru drum expres Bacău – 

Pașcani   

Beneficiarul pregateste documentatia de 

achizitie a serviciilor de elaborare a SF 

Trim IV 2016 5 mil. euro 

2 Revizuirea documentației tehnico - 

economice pentru Autostrada Târgu 

Neamț (Pașcani) – Iași - Ungheni 

Beneficiarul pregateste documentatia de 

achizitie a serviciilor de elaborare a SF 

Trim I 2017 5,6 mil. euro 

3 Elaborarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru modernizarea liniei 

de cale ferată Ploieşti - Buzău - Focşani - 

Adjud – Bacău – Roman – Paşcani – Iaşi – 

Frontieră 

Beneficiarul pregătește termenii de 

referință pentru achiziția serviciilor de 

elaborare a documentației tehnico - 

economice 

Trim IV 2016 22,5 mil. euro 

4 Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în 

județul Iasi 

Transmis la CE pentru emiterea deciziei 

de aprobare a fazarii în cadrul POSM 

Trim III 2016 8,2 mil. euro 

5 Asistență tehnică pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi 

Licitație finalizata - desemnat consultant 

/ implementare contract a inceput in 

luna martie 2016 

Trim IV 2016 8 mil. euro 

6 Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Iaşi 

Pregătirea proiectului  a fosti demarată 

in luna martie 2016. Estimare predare SF 

in luna februarie 2017. 

Trim IV 2017 234 mil. euro 

7 Proiect termoficare Iași SF aprobat de beneficiar, contract de 

lucrări semnat. 

Trim IV 2016 33,56 mil. euro 

TOTAL 316,86 mil. € 

 

VASLUI 

1 Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în 

județul Vaslui 

Cererea de fazare este în curs de 

aprobare la AM POS Mediu 

Trim III 2016 3,35 mil. euro 

2 Fazarea proiectului Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Vaslui 

Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă 

la CE in luna martie 2016 

Trim IV 2016 65,1 mil. euro 

3 Asistență tehnică pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Vaslui 

Licitație estimare lansare luna iulie 2016, 

Se estimează desemnarea consultantului 

în trim IV 2016. Estimare transmitere CF 

AT in luna august 2016. 

Trim III 2016 7,5 mil. euro 

4 Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Vaslui 

AT in pregatire Trim IV 2017 193,2 mil. euro 

TOTAL 269,15 mil. € 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Zona Montană  

Nr Acţiune Beneficiari Buget total Buget zone 

pilot selectate 

1 sM 4.1 ”Investiţii în exploataţii agricole” 

– alocare zona montană 

Prioritate la finanțare au exploatațiile de 

dimensiuni medii și formele asociative 

din agricultură. Valoare maximă a 

sprijinului nermbursabil 2 milioane 

euro/proiect. 

Sesiunea 

2016 – 15% 

(40 mil. euro) 

din 270 mil. 

euro 

 

2 sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în 

procesarea/ marketingul  produselor 

agricole” 

Înființarea și/sau modernizarea unităților 

de procesare și comercializare a 

produselor agricole și introducerea de 

noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi 

produse și procese. Valoare maximă a 

sprijinului nermbursabil 2,5 milioane 

euro/proiect. 

Sesiunea 

2016 – 20% 

(18,7 mil. 

euro) din 93, 

4 mil. euro 

 

3 sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri” 

Sprijin forfetar în două tranșe de 

maximum 50.000 Euro/beneficiar pentru 

instalarea tinerilor fermieri rezidenți 

Sesiunea 

2016 – 20% 

(33 mil. euro) 

din 161 mil. 

euro 

 

4 sM 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici 

Sprijin forfetar în două tranșe de 

maximum 15.000 Euro/beneficiar pentru 

îmbunătățirea managementului 

exploatației agricole 

Sesiunea 

2016 – 21% 

(21 mil. euro) 

din 100 mil. 

euro 

 

5 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică” 

- infrastructura apă/apă uzată  

- infrastructura rutieră de interes local  

- infrastructura educațională/socială  

Sesiunea 

2016 - 30 % 

(108 mil. 

euro) din 360 

mil. euro 

 

6 sM 7.6 ” Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural” 

 Sesiunea 

2016 – 30% 

(16,5 mil. 

euro) din 55 

mil. euro. 

 

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – GAL-uri 

Nr Acţiune Beneficiari Buget total Buget zone 

pilot selectate 

ALBA 

1 GAL Valea Ampoiului- Valea Mureșului Teritoriu acoperit 11 comune și 1 oraș 

din jud. Alba și 1 comună din jud. 

Hunedoara: Almașu Mare, Blandiana, 

Bucium, Ceru-Băcăinți, Ciuruleasa, 

Meteș, Pianu, Săliștea, Săsciori, Șibot, 

Vințu de Jos,(Alba), Zlatna (Oraș, Jud. 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 
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Alba), Romos (Hunedoara). 1.985.960 

euro 

2 GAL Munții Metaliferi, Trascău și 

Muntele Mare 

Teritoriu acoperit 17 comune din jud. 

Alba: Baia de Arieș, Cricău, Galda de Jos, 

Ighiu, Întregalde, Livezile, Lupșa, 

Mirăslău, Mogoș, Ocoliș, Ponor, Poșaga,  

Râmeț, Râmetea, Sălciua, Stremț, Unirea 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

2.123.245 

euro 

 

3 GAL Arieșul Mare Teritoriu acoperit 7 comune din jud. Alba 

și 1 comună din jud. Bihor: Albac, Gîrda 

de Sus, Horea, Poiana Vadului, 

Scărișoara, Vadu Moților, Arieșeni(Alba), 

Nucet(Bihor) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

718.953 euro 

 

TOTAL 4.828.158 €  

 

IAȘI 

1 Grupul de Acțiune Locală ”Dealurile 

Bohotinului” 

Teritoriu acoperit 5 comune din jud. Iași: 

Cozmești, Gorban, Grozești, Moșna, 

Răducăneni (jud. Iași) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

569.603,61 

euro 

 

2 GAL STEJARUL Teritoriu acoperit 4 comune din jud. Iași: 

Brăiești, Ion Neculce, Lungani, Sinești 

(jud. Iași) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

641.209,84 

euro. 

 

3 GAL ”Colinele Iașilor” Teritoriu acoperit 14 comune din jud. Iași 

și 1 comună din jud. Neamț: Bîrnova, 

Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, 

Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, 

Scheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești 

(jud. Iași), Pâncești (jud. Neamț) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

2.132.981,56 

euro 

 

4 GAL Iași Sud-Vest Teritoriu acoperit 12 comune din jud. Iași 

și 2 comune din jud. Neamț: Târgu 

Frumos, Alexandru Ioan Cuza, Balș, 

Butea, Costești, Cucuteni, Hălăucești, 

Heleșteni, Mircești, Mogoșești Siret, 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 
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Ruginoasa, Strunga (jud.Iași), Botești, 

Gherăiești (jud. Neamț) 

este de 

1.671.993 

euro 

5 GAL Siret-Moldova Teritoriu acoperit 7 comune din jud. Iași: 

Ceplenita, Cotnari, Harmanesti, Lespezi, 

Todiresti, Valea Seaca, Vanatori 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.004.709,93 

euro 

 

6 Asociația GAL Poiana Vlădicăi  Teritoriu acoperit 2 comune din jud. Iași: 

Holboca, Tomesti 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

544.711 euro 

 

7 GAL Microregiunea Belcești-Focuri Teritoriu acoperit 8 comune din jud. Iași: 

Baltati, Belcesti, Coarnele Caprei, 

Erbiceni, Fantanele, Focuri, Scobinti, 

Siretel 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.316.401 

euro 

 

8 GAL Ștefan cel Mare Teritoriu acoperit 9 comune din jud. Iași 

și 4 comune și 1 oraș din jud. Vaslui: 

Aroneanu, Ciortesti, Comarna, Costuleni, 

Dobrovat, Golaesti, Prisacani, Tutora, 

Ungheni (Jud.Iasi), Negresti (Oraș, Jud. 

Vaslui), Codaesti, Danesti, Rebricea, 

Tacuta (Jud. Vaslui). 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.882.980 

euro 

 

9 Asociația Gal Stejarii Argintii Teritoriu acoperit 6 comune din jud. Iași: 

Dumesti, Horlesti, Letcani, Madarjac, 

Miroslava, Popesti 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.009.860 

euro 

 

10 ”GAL Valea Prutului” Teritoriu acoperit 8 comune din jud. Iași 

și 1 comună și 2 orașe din jud. Botoșani: 

Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, 

Roscani, Tiganasi, Trifesti, Victoria (Jud. 

Iasi), Romanesti, Stefanesti (Oraș, Jud 

.Botosani), Santa Mare (Jud. Botosani) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.576.893 

 



 
 

 24 

euro 

11 GAL Rediu-Prăjeni Teritoriu acoperit 8 comune din jud. Iași 

și 1 comună din jud. Botoșani: Gropnita, 

Movileni, Plugari, Rediu, Romănesti, 

Șipote, Vlădeni, Valea Lupului, Prăjeni 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.174.452 

euro 

 

12 GAL Codrii Pașcanilor Teritoriu acoperit 5 comune din jud. Iași: 

Cristesti, Miroslovesti, Motca, Stolniceni-

Prajescu, Tatarusi 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

751.341 euro 

 

TOTAL 14.277.135€  

 

VASLUI 

1 ”GAL Podu Înalt” Teritoriu acoperit 16 comune din jud. 

Vaslui: Albești, Al. Vlahuță, Banca, 

Bogdana, Bogdănești, Bogdănița, 

Costești, Deleni, Epureni, Lipovăț, 

Muntenii de Jos, Roșiești, Șuletea, 

Viișoara, Vutcani, Zorleni 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

2.062.299 

euro 

 

2 Asociatia ”Valea Tutovei și Zeletinului” Teritoriu acoperit 13 comune din jud. 

Vaslui și 2 comune din jud. Bacău: 

Bacani, Ciocani, Coroiești, Gherghești, 

Iana, Ibănești, Ivești, Perieni, Pogana, 

Pogonești, Puiești, Tutova, Voinești (Jud. 

Vaslui), Glăvănești, Podu Turcului (Jud. 

Bacău). 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.794.087,43 

euro 

 

3 Asociația ”GAL Moldo-Prut” Teritoriu acoperit 19 comune și 1 oraș 

din jud. Vaslui: Arsura, Bunești - Averești, 

Blăgești, Berezeni, Cretești, Dimitrie-

Cantemir, Dodești, Drinceni, Duda-

Epureni, Falciu, Găgești, Hoceni, Lunca 

Banului, Mălușteni, Oltenești, Pădureni, 

Stănilești, Tătărani, Vetrișoaia, Murgeni 

(Oraș, Jud. Vaslui) 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

2.836.785 

euro 

 

4 ”GAL Moldo-Prut” Teritoriu acoperit 10 comune din jud. 

Vaslui: Băcești, Delești, Dragomirești, 

Dumești, Garceni, Ivănești, Laza, 

Poienești, Pungești, Pușcași. 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 
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1.199.635 

euro 

5 Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui 

Nord 

Teritoriu acoperit 14 comune din jud. 

Vaslui și 1 comună din jud. Iași: Bălteni, 

Boțești, Cozmești, Ferești, Miclești, 

Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, 

Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, 

Zăpodeni (Jud. Vaslui), Dolhești (Jud. 

Iași). 

Valoare 

publică 

aferentă 

teritoriului și 

populației 

este de 

1.513.821 

euro 

 

TOTAL 9.406.627€  

 

 

Programe cu finanțare națională: 

 

 Programul Național de Dezvoltare Locală 

o Pot fi finanțate proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin 

realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

o Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei 

publice locale ale comunelor; 

o Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili 

sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice 

locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale 

ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale 

oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora; 

o Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale 

judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei 

publice locale judeţene. 

 

 Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie 

o Ajutor de stat pentru investiții cu o valoare maximă de 10 mil. euro. 

o Întreprinderile care realizează investiția într-un județ unde valoarea PIB/locuitor este 

mai mică decât media pe țară sunt punctate suplimentar cu 20 de puncte. 

o Județe cu PIB/locuitor mai mic decât media pe țară: Alba, Bacau, Botoșani, 

Hunedoara, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui 
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o Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru județele din Regiunea Nord – Est și 

Centru este de 50% și de 35% pentru județele din Regiune Vest  

 

 Schema de ajutor de stat pentru IMM-uri 

o Alocare buget distinct pentru fiecare dintre zonele vizate din schema de ajutor de stat 

pentru investitile in valoare de 1-5 mil. euro/proiect pentru IMM-uri gestionată de 

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 
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Anexa 2: Lista zonelor marginalizate din județele Iași și Vaslui 
 
 

Nume UAT* Jud. 
Grad 

margina
lizare** 

 

Nume UAT Jud. 
Grad 

margin
alizare 

 

Nume UAT Jud. 
Grad 

margin
alizare 

 

Nume UAT Jud. 
Grad 

margin
alizare 

 CIOHORANI IS 4 

 

BRAESTI IS 3 

 

ANDRIESENI IS 2 

 

BALTATI IS 1 

CIORTESTI IS 4 

 

COARNELE 
CAPREI 

IS 3 

 

BALS IS 2 

 

BÂRNOVA IS 1 

COSTULENI IS 4 

 

COSTESTI IS 3 

 

COMARNA IS 2 

 

BELCESTI IS 1 

DAGÂTA IS 4 

 

COTNARI IS 3 

 

COZMESTI IS 2 

 

BIVOLARI IS 1 

DOLHESTI IS 4 

 

DOBROVAT IS 3 

 

DELENI IS 2 

 

BUTEA IS 1 

DRAGUSENI IS 4 

 

GOLAIESTI IS 3 

 

MOTCA IS 2 

 

CEPLENITA IS 1 

DUMESTI IS 4 

 

GRAJDURI IS 3 

 

ROMÂNESTI IS 2 

 

ERBICENI IS 1 

FÂNTÂNELE IS 4 

 

GROPNITA IS 3 

 

TANSA IS 2 

 

HOLBOCA IS 1 

FOCURI IS 4 

 

GROZESTI IS 3 

 

VÂNATORI IS 2 

 

IASI IS 1 

HÂRLAU IS 4 

 

MOGOSESTI IS 3 

 

BÂRLAD VS 2 

 

LESPEZI IS 1 

HORLESTI IS 4 

 

MOVILENI IS 3 

 

BEREZENI VS 2 

 

LETCANI IS 1 

LUNGANI IS 4 

 

PASCANI IS 3 

 

BUNESTI-
AVERESTI 

VS 2 

 

PLUGARI IS 1 

MADÂRJAC IS 4 

 

POPESTI IS 3 

 

CODAESTI VS 2 

 

POPRICANI IS 1 

MIRONEASA IS 4 

 

PROBOTA IS 3 

 

DELENI VS 2 

 

PRISACANI IS 1 

ORAS TÂRGU FRUMOS IS 4 

 

RADUCANENI IS 3 

 

DELESTI VS 2 

 

SCOBINTI IS 1 

OTELENI IS 4 

 

SCÂNTEIA IS 3 

 

DIMITRIE 
CANTEMIR 

VS 2 

 

TODIRESTI IS 1 

PODU ILOAIEI IS 4 

 

SCHITU DUCA IS 3 

 

DRÂNCENI VS 2 

 

TOMESTI IS 1 

ROSCANI IS 4 

 

SIPOTE IS 3 

 

FALCIU VS 2 

 

DUDA-EPURENI VS 1 

SCHEIA IS 4 

 

STOLNICENI-
PRAJESCU 

IS 3 

 

GAGESTI VS 2 

 

LUNCA BANULUI VS 1 

SINESTI IS 4 

 

STRUNGA IS 3 

 

HUSI VS 2 

 

MUNTENII DE JOS VS 1 

SIRETEL IS 4 

 

TIBANESTI IS 3 

 

PERIENI VS 2 

 

PADURENI VS 1 
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TIBANA IS 4 

 

TIGANASI IS 3 

 

SULETEA VS 2 

 

TUTOVA VS 1 

TRIFESTI IS 4 

 

VICTORIA IS 3 

 

VETRISOAIA VS 2 

 

VALENI VS 1 

VOINESTI IS 4 

 

VLADENI IS 3 

 

VUTCANI VS 2 

 

VASLUI VS 1 

ALEXANDRU VLAHUTA VS 4 

 

BALTENI VS 3 

     

ZAPODENI VS 1 

BACANI VS 4 

 

BANCA VS 3 

        BACESTI VS 4 

 

BOTESTI VS 3 

        BOGDANA VS 4 

 

CRETESTI VS 3 

        BOGDANESTI VS 4 

 

EPURENI VS 3 

        BOGDANITA VS 4 

 

LIPOVAT VS 3 

        CIOCANI VS 4 

 

MURGENI VS 3 

        COROIESTI VS 4 

 

ROSIESTI VS 3 

        COSTESTI VS 4 

 

SOLESTI VS 3 

        COZMESTI VS 4 

 

STANILESTI VS 3 

        DANESTI VS 4 

 

TACUTA VS 3 

        DODESTI VS 4 

 

TATARANI VS 3 

        DRAGOMIRESTI VS 4 

 

TODIRESTI VS 3 

        DUMESTI VS 4 

 

ZORLENI VS 3 

        FERESTI VS 4 

            FRUNTISENI VS 4 

            GÂRCENI VS 4 

            GHERGHESTI VS 4 

            HOCENI VS 4 

            IANA VS 4 

            IBANESTI VS 4 

            IVANESTI VS 4 

            MALUSTENI VS 4 

            MICLESTI VS 4 
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NEGRESTI VS 4 

            OSESTI VS 4 

            POGANA VS 4 

            POIENESTI VS 4 

            PUIESTI VS 4 

            PUNGESTI VS 4 

            PUSCASI VS 4 

            RAFAILA VS 4 

            REBRICEA VS 4 

            VINDEREI VS 4 

            VOINESTI VS 4 

             
 

Note: 
 
* Unitate teritorială administrativă 
 
** Gradul de marginalizare pentru zonele rurale și urbane marginalizate:  
0 – grad de nemarginalizate;  
1 – grad de marginalizare sub medie;  
2 – marginalizare medie;  
3 – marginalizare peste medie;  
4 – marginalizare severă. 
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