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1. Planul Național de Relansare și Reziliență
Planul Național de Relansare și Reziliență, a fost
adopta la data de 07.04.2021 de Guvernul Romaniei care
include investiții în domenii prioritare: sănătate, educație,
mediu, transport și reforme esențiale pentru modernizarea
României. Astfel, conform documentului publicat de
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, PNRR
cuprinde 6 piloni:
Pilonul I – Tranziția Verde – Analiza situației actuale
Pilonul II - Transformarea Digitală – Analiza situației actuale
Pilonul III - Creștere inteligentă – Analiza situației actuale
Pilonul IV - Coeziune socială și teritorială – Analiza situației actuale
Pilonul V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională
Pilonul VI - Politici pentru generația următoare, copii și tineri
Componente și alocări pe fiecare dintre piloni:
(Sumele sunt cele propuse de partea română Comisiei Europene și nu sunt definitive! Abia după ce
PNRR va fi aprobat de Comisia Europeană alocările vor fi cunoscute cu exactitate).
Pilonul 1:/ buget initial de negociere
I.1 Sistemul național de gestionare a apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de
combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă;/ 4 mld. euro
I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea;/ 1,5 mld. euro
I.3 Managementul deșeurilor, colectare selectivă și economie circulară;/ 1,3 mld. euro
I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană;/ 5 mld. euro
I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică;/ 2,2 mld. euro
I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică/ 1,3 mld. euro
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Pilonul 2:/ buget initial de negociere
II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, semnătură și
identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în TIC;/2,590 mld. euro
II.2 România Educată – Digitalizarea educației;/0,780 mld. euro
II.3 Broadband și 5G./ 0,650 mld. euro
Pilonul 3: /buget initial de negociere
III.1 Reforma sistemului de pensii și reforme fiscale;/ 110 mil. euro
III.2 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de stat;/2,4 mld.
euro
III.3 România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional;/ 630 mil. euro
III.4 Cercetare, Dezvoltare și Inovare;/510 mil. euro
III.5 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi;/ 600 mil. euro
III.6 România Creativă (industrii creative)/ 77 mil. euro
III.7 Transport rutier și autostrăzi/ 4,5 mld. euro
Pilonul 4:/ buget initial de negociere
IV.1 Fondul de reziliență pentru localități;/ 4 mld. euro
IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace;/ 400 mil. euro
IV.3 Infrastructură socială si cămine de bătrâni;/ 250 mil. euro
IV.4 România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme
nemotorizate;/ 120 mil. euro
IV.5 România Atractivă./ 400 mil. euro
Pilonul 5:/ buget initial de negociere
V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la sănătate;/ 3 mld. euro
V.2. Reziliență în situații de criză;/700 mil. euro
V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară;/ 2 mld. euro
V.4 Încurajarea formalizării muncii și introducerea Venitului Minim de Incluziune;/ 567 mil. euro
V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței justiției;/ 148
mil. euro
V.6 Fondul de reziliență a societății civile./ 100 mil. euro
Pilonul 6: / buget initial de negociere
VI.1 România Educată - Programul național de reducere a abandonului școlar;/ 636 mil. euro
VI.2 Granturi pentru tineret și sport;/ 300 mil. euro
VI.3 România Educată - Programul Național pentru Creșe./ 370 mil. euro
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare „Mecanismul de Redresare și Reziliență”, fiecare stat
membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență prin care își stabilește
domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii
capacității de reziliență. România se află în această etapă. Planul de Relansare și Reziliență pe care
România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile
investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi
și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.
Sursa: www.mfe.gov.ro
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2. GRANTURI S.E.E. SI NORVEGIENE
Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării
(Granturi SEE), Apel pentru Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare
gospodării (Granturi Norvegiene).
“Programul pentru energie în Romania” va contribui la obiectivele
generale ale granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la
reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic
European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele
SEE și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene.
Obiectivul Programului este “energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de
energie”. Programul are ca scop stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda,
Liechtenstein, Norvegia și România (Statul Beneficiar).
Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor
Schemă

Sumă disponibilăMecanisme financiare

Schemă granturi mici – SGS-6.1(a): Electrificare
gospodării
Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare
gospodării

5.000.000
Euro
5.000.000
EUro

Granturi SEE
Granturi Norvegiene

Termen limită pentru depunerea propunerilor și limba utilizată

-

Pentru a fi eligibil, un Formular pentru Propunerea de Proiect trebuie să fie transmis către
Innovation Norway:
Prin Portalul Electronic pentru Propuneri, pentru proiectele de propuneri depuse în limba engleză,
Sau la adresa de email a Programului RO.Energy@innovationnorway.no pentru propunerile de proiecte
depuse în limba română, utilizând modelul Formular Propunere de Proiect – a se vedea Anexa I din
ghid.
până cel târziu joi, 29 aprilie 2021, 14:00 – ora României. Pentru mai multe detalii privitoare la
depunere, consultați Apel, secțiunea 5, Procedură pentru depunerea propunerilor.
Propunerile de Proiect și documentele însoțitoare vor fi transmise către Innovation Norway în
limba română sau engleză. Certificatele oficiale și situațiile financiare anuale aprobate pot fi depuse în
limba română. Pentru lista atașamentelor obligatorii, consultați Anexa I din ghid.
Solicitanți și parteneri eligibili
Schemă granturi mici– SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE)
Solicitanți eligibili:
Orice entitate, publică sau privată, comercială sau non-comercială, precum și organizații nonguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România.
Solicitantul trebuie să fie înființat cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită al acestui Apel.
Parteneri de Proiect eligibili:
Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană juridică în
Islanda, Liechtenstein, Norvegia ori în Romania.
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Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an înainte de termenul limită al acestor Apeluri.
Apel de Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare gospodării (Granturi Norvegiene)
Solicitanți eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială și organizații nonguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România.
Solicitantul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită al acestor Apeluri.
Parteneri de Proiect eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială,
înființată ca persoană juridică în Norvegia ori în Romania.
Partenerul de Proiect trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 1 an înainte de termenul limită al acestor
Apeluri.





Domenii de finanțare și activități eligibile
Un Solicitant va depune doar o propunere de proiect, fie pentru SGS-6.1(a) sau pentru Apelul 6.1(b).
SGS-6.1(a) și Apelul 6.1(b): Electrificarea gospodăriilor
Aceste Apeluri pentru Propuneri de Proiecte pot furniza suport pentru proiecte care vor electrifica
gospodăriile neelectrificate și comunitățile unde conectarea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere
economic, sau acolo unde gospodăriile vizate nu își permit taxele de conectare.
Proiectele eligibile vor avea ca scop găsirea de soluții de electrificare a gospodăriilor rămase
neelectrificate.
Sunt eligibile doar gospodăriile cu rezidenți permanenți.
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi:
o o sursă de energie regenerabilă (RES), inclusiv dar fără a se limita la energia hidro, solară,
eoliană și biomasă, ori
o o conexiune la rețeaua electrică (poate include extinderea sau modernizarea rețelei, dar
finanțarea nu va acoperi obligația OSD (operatorului de sistem) – care îi revine conform Ordinului
ANRE nr. 36/20191 privitor la aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare
a investițiilor pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelelor de distribuție.
Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi dată gospodăriilor izolate (“izolat” = gospodării
situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare accesibilă).
Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se califică pentru
acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri de Propuneri, decât în cazul în care ele sunt
locuite de către rezidenți care se califică drept “săraci” sau sunt într-o “situație de sărăcie” – grupuri
vulnerabile, așa cum sunt definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența socială. Termenul “Noi” va fi
înțeles ca desemnând acele gospodării care au fost construite în ultimii 10 ani (de exemplu permis de
construcție emis sau prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul limită de depunere a
propunerilor din cadrul acestui Apel pentru Propuneri de Proiect.

-

-

Exemple de activități eligibile:
achiziționarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv echipamentul, cablurile, structurile
de suport pentru panourile voltaice,etc., asociate acestor resurse;
o poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie electrificată; costurile care depășesc
acest prag recomandat vor trebui justificate corespunzător
extinderea rețelei electrice existente;
o poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie electrificată; costurile care depășesc
acest prag recomandat vor trebui justificate corespunzător
managementul proiectului și personalul tehnic;
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instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la utilizarea soluțiilor de electrificare cu
resurse regenerabile furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, incendiului) – doar costurile suportate în
timpul perioadei de implementare a proiectului;
costuri cu auditul financiar.
Indicatori de rezultat final al proiectului:
Numărul de persoane care beneficiază de conectarea la soluțiile de electrificare
Indicatori de realizare a proiectului:
Numărul de gospodării neelectrificate care au asigurate soluții de electrificare
Grant minim și maxim pentru fiecare proiect
SGS-6.1(a): Electrificare gospodării
Valoarea minimă a grantului solicitat va fi de 30.000 euro.
Valoarea maximă a grantului solicitat va fi de 200.000 euro.
Apel 6.1(b): Electrificare gospodării
Valoarea minimă a grantului solicitat va fi de 200.000 euro.
Valoarea maximă a grantului solicitat va fi de 2.000.000 euro.
Sursa: www.eegrants.ro

3. Oportunitate de finanțare, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare, pentru spitalele publice
de fază 1 și 2 și suport COVID
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (M.I.P.E.) a
lansat vineri, 19 martie 2021, ghidul „Creșterea siguranței
pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide
medicale”. Acest ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru a permite acordarea de finanțare
nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin sistemul medical public, a situației de
urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, în cadrul Axei Prioritare (AP) 9 - Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale
acestuia asupra populației României, implică dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, în
contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a
epidemiei de COVID-19, starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea determinată de numărul mare
de pacienți a rețelelor de gaze medicale cât și cele de energie electrică creează un risc major pentru viața
și sănătatea pacienților internați în spitale. În acest context, evaluarea, extinderea, reabilitarea sau
modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale și de ventilare și tratare a
aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire
totală reprezintă condiții esențiale pentru o gestionare mai sigură a luptei anti COVID în spitalele
publice.
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În cadrul apelului, se pot finanța proiecte care vizează investiții în spitalele publice din sistemul
sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de
combatere a epidemiei de COVID-19, după cum urmează:


Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de
detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii
și/sau



Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a
aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Proiectele vor propune investiții pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru
desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul
spitalelor publice din sistemul sanitar de stat.
Un solicitant poate propune spre finanțare investiții care vizează unul sau mai multe spitale
publice de faza I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat. Pentru a facilita procesul de
evaluare și ulterior de implementare, AM POIM recomandă depunerea de către solicitanți a unui
singur proiect sau a unui număr cât mai redus de proiecte, în funcție de maturitatea intervențiilor
vizate, fără ca valoarea eligibilă a acestora, individual sau cumulat, să depășească pragul de proiect
major (50 milioane euro). Astfel, același solicitant nu poate depune două sau mai multe proiecte a
căror valoare eligibilă cumulată depășește 50 de milioane de euro.
Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța:
Activități de tip A
 Achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de
detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj;
Notă: Pentru acest tip de investiții nu este necesară elaborarea de studii de fezabilitate,
investițiile propuse fiind justificate printr-o notă conceptuală/studiu de oportunitate/alt document
justificativ după caz, aprobat de către solicitant.
Activități de tip B
 Evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și, după caz, studii, audituri,
analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii finanțabile, precum și pregătirea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții / proiectare de specialitate etc., după caz;
Această activitate nu poate face obiectul unui proiect de sine stătător.
 Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului,
precum și la infrastructura de fluide medicale.
ATENȚIE! Un spital public nu poate fi sprijinit, în două sau mai multe proiecte, pentru același tip de
activitate A sau B!
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În situații justificate, se vor putea finanța și alte activități necesare realizării obiectivului de investiții,
corelate cu specificul acțiunii finanțabile.
De asemenea, proiectele vor include și următoarele activități:
 Managementul de proiect.
 Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și
publicitate.
 Audit financiar aferent proiectului.
Costurile aferente managementului de proiect, publicității și auditului financiar sunt eligibile în limita a
10.000 euro / spital public, pentru activitățile de tip A, și în limita a 150.000 euro / spital public, pentru
cele de tip B.
Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de tip
A, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 150.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de tip
B, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 2.000.000 euro.
În cazul în care se solicită finanțare pentru ambele tipuri de activități, valoarea maximă eligibilă
a investițiilor propuse pentru un spital public, nu va depăși 2.150.000 euro.
Beneficiari eligibili sunt spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar
de stat desemnate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, prin:
 Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie, pentru spitalele publice de fază I și
II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în
coordonarea acestora;
 Alte autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID,
din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/ Spitalul
Universitar de Urgență Elias;
 Consilii Județene / consilii locale/ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, din rețeaua
sanitară a acestora.
Apelul de proiecte lansat prin acest ghid este apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă,
în limita bugetului alocat.
Dată şi oră începere depunere de proiecte: 19.03.2021, ora 18.00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.12.2021, ora 18.00
Sursa: www.mfe.gov.ro
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4. Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii
climatice și conservarea pădurilor”, P.N.D.R. 214-2020
A fost lansată cea de-a 4-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin
aferente schemei de ajutor de stat stat „Servicii de silvomediu, servicii
climatice și conservarea pădurilor”, aferentă submăsurii 15.1 „ Plăți pentru
angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).
Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat a acestei sesiuni,
precum și documentele relevante pentru implementare vor fi postate pe site-ul Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, la adresa http://www.apia.org.ro, la secțíunea Măsuri de sprijin și IACS,
respectiv Măsuri delegate din PNDR.
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de
suprafaţă (ha), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier
național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de
venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două
pachete ale schemei de ajutor de stat:
 Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește pentru întreaga
suprafață inclusă în angajament, 38 euro/an/ha.
 Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul
primește 137 euro/an/ha, pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul
Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de
100%.
Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că
nivelul plăților va fi ajustat.
Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 de ha.
Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici 100 ha. mici și/sau care nu
îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.
Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii, printre altele, trebuie:
 să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,
 să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru
întreaga suprafață din angajament și pe toată perioada de angajament,
 să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută aceștia într-o
unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic)
 să delimiteze o zonă de liniște de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un
angajament în cadrul căreia nu va efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a
angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (Pe suprafața din afara
zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze tăieri de masă lemnoasă numai într-un singur
an din cei cinci de angajament, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului)
 să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje
la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu
rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2
 să respecte normele privind ecocondiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând
exploatațieiși pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.
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Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu
sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi
trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.
Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat
1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin
 elaborarea dosarului tehnic,
 obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic (potențialii beneficiari trebuie
să aibă în vedere că Dosarul tehnic nu poate fi depus la Garda Forestieră, în vederea
avizării, cu mai puțin de 15 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor
de sprijin la APIA.)
2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor
 depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA,
 evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,
 selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea
cererilor de sprijin depuse depășește alocarea financiară a sesiunii).
3.Etape aferente implementării angaja-mentului
 depunerea anuală a cererilor de plată (cererea de sprijin reprezintă
și prima cerere de plată, aferentă anului 1 de angajament- 01.01.2021-31.12.2021)
 verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda forestieră a lucrărilor
efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament,
 plata către beneficiar.
Informațiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele
județene ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare vor fi publicate pe
site-ul APIA, www.apia.org.ro, după aprobarea acestora.
Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se va desfășura
în perioada 1 martie – 17 mai 2021, alocarea financiară fiind de 22.318.866 euro. Alocarea reprezintă
valoarea ce va fi utilizată pentru selectarea cererilor de sprijin, respectiv valoarea estimată a cererilor de
plată pentru primii doi ani de angajament ( 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021).
Sursa: www.apdrp.ro

5. Manualul Drepturilor Omului pentru Autoritatile Locale
si Regionale
Ministerul Afacerilor Externe ne-a informat cu privire la traducerea in limba romana a Manualului
Drepturilor Omului pentru Autoritatile Locale si Regionale – Vol 1 Combaterea Discriminarii, document
elaborat la nivelul Congresului Autoritatilor Locale si Regionale din cadrul Consiliului Europei.
Acest manual a fost tradus si revizuit in limba romana la nivelul Institutului European din
Romania, fiind elaborat cu scopul de a servi drept instrument practic atat pentru reprezentantii alesi ai
administratiei locale, cat si pentru personalul executiv din cadrul acestora.
Continutul documentului se anexeaza pe dreptul la nediscriminare in trei domenii, respectiv:
refugiatii, solicitantii de azil, migrantii si persoanele stramutate in interiorul tarii lor ; romii si nomazii ;
persoanele LGBTI.
Manualul prezinta exemple de initiative implementate de catre comunitatile locale, cu scopul de a
facilita schimbul de idei si experienta in domeniile respective.
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Manualul poate fi accesat la adresa http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/ManualDrepturile-Omului-pt-Autoritatile-Locale.pdf
Sursa: www.ier.gov.ro

6. Tratatele internationale privind drepturile omului
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in
concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care
Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la
care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului
in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului:
Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei
Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948
Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale:
Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, adoptata de
guvernele membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 1950
Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului:
Conventia cu privire la Drepturile Copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei
Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989
Conventia de la Aarhus:
Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la
justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998
Carta Europeana a Autonomiei Locale:
Carta Europeana a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985
Respectarea drepturilor omului și a demnității umane, alături de principiile libertății, democrației,
egalității și statului de drept sunt valori comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE).
Acestea ghidează, de asemenea, acțiunile Uniunii atât în cadrul UE, cât și în afara granițelor ei.
Acțiunile europene în acest domeniu se bazează pe Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, la care este anexată Carta drepturilor fundamentale, proclamată în anul 2000. Din 2009, Carta
are caracter juridic obligatoriu pentru instituțiile și guvernele naționale ale UE (în ceea ce privește
implementarea legislației UE). Carta este conformă cu Convenția europeană privind drepturile omului
(adoptată în cadrul Consiliului Europei). Fără a stabili propriu-zis drepturi noi, ea reunește în același
document drepturile existente care până atunci fuseseră răspândite în surse diferite.
Drepturile omului
Drepturile omului sunt drepturi pe care omenii le au în virtutea faptului că sunt oameni, indifferent
de sex, rasă, naţionalitate etc., fiind separate de drepturile pe care oamenii le au prin lege. De aceea,
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drepturile fundamentale ale omului sunt inalienabile, neputand fiind retrase sau restrictionate. Astfel,
drepturile omului sunt intrinseci fiintelor umane, inalienabile (unele dintre ele in limita legilor) si
aplicabile in mod legal.
Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor
omului sunt valori care se regăsesc în toate tratatele Uniunii Europene. Carta drepturilor fundamentale
este o declarație fermă și clară în favoarea drepturilor cetățenilor europeni.
Protejarea drepturilor fundamentale în cadrul UE
Drepturile fundamentale sunt garantate la nivel național de
constituția fiecărei țări, iar la nivel european de Carta
drepturilor fundamentale a UE (adoptată în 2000 și obligatorie
pentru țările UE începând din 2009). Toate instituțiile UE –
Comisia, Parlamentul și Consiliul – joacă un rol important în
apărarea drepturilor omului. Carta:
 definește drepturile fundamentale pe care sunt obligate să
le respecte instituțiile și organismele UE
 li se aplică și guvernelor naționale, atunci când pun în aplicare legislația europeană.
Persoanele care doresc să obțină reparații trebuie să se adreseze instanței în țara lor. Ca ultimă soluție, se
pot adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
Carta este în concordanță cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost ratificată de toate
țările UE.
Promovarea drepturilor omului în lume
Cadrul strategic din 2012 privind drepturile omului și democrația își propune să îmbunătățească eficiența
și coerența politicii UE în domeniul drepturilor omului. Planul de acțiune privind drepturile omului și
democrația (2015-2020) prevede o bază convenită pentru un efort cu adevărat colectiv, depus atât de
țările membre, cât și de instituțiile UE. În 2012, dl Stavros Lambrinidis a fost desemnat primul
reprezentant special al UE pentru drepturile omului. Rolul său este de a consolida politica externă a
UE în domeniul drepturilor omului și de a o aduce în atenția publicului.
Uniunea Europeană se bazează pe un angajament ferm față de promovarea și protejarea drepturilor
omului, a democrației și a statului de drept la nivel mondial. Drepturile omului se află în centrul relațiilor
UE cu alte țări și regiuni. Promovarea drepturilor omului poate contribui la prevenirea și soluționarea
conflictelor și, în cele din urmă, la combaterea sărăciei.
Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE:
 promovează drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale persoanelor strămutate
 se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane și discriminării
 apără drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale
 apără caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului, în colaborare deplină și activă cu
țările partenere, cu organizații internaționale și regionale, cu asociații și grupuri de la toate
nivelurile societății civile.
Toate acordurile comerciale sau de cooperare cu țări terțe (în prezent peste 120) conțin o clauză
care prevede că drepturile omului reprezintă un element esențial al acestor relații. UE a impus în câteva
rânduri sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor omului.
De asemenea, UE participă la dialoguri pe tema drepturilor omului cu peste 40 de țări și
organizații, inclusiv cu Rusia, China și Uniunea Africană. Raportul anual al UE privind drepturile omului
și democrația evaluează activitatea desfășurată de Uniune în acest domeniu în lumea întreagă.
Prin intermediul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, UE sprijină grupuri,
asociații sau persoane care militează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a
democrației și a statului de drept. Acest instrument dispune de un buget de 1,3 miliarde de euro pentru
perioada 2014-2020.
Sursa: https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_ro
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8. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate
SCHEMA NAȚIONALĂ DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ȘI PENTRU
PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST (S.N.S.P.V.P.A)
TICHETE SOCIALE ELECTRONICE PENTRU MESE CALDE
Programul prin care sunt acordate tichetele sociale pentru masă caldă, oamenilor aflaţi în categorii
vulnerabile - bătrâni cu venituri mici şi oameni fără adăpost - este reglementat prin O.U.G nr. 115 din
2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care
beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din
fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, modificată și completată
prin O.U.G. nr. 174/2020.
Au fost emise 8580 carduri care au fost alimentate cu suma totala de 6.502.271 lei. Aceste
carduri au fost distribuite, cu ajutorul autoritatilor locale, beneficiarilor finali ai programului.
SCHEMA NAȚIONALĂ DE SPRIJIN PENTRU ELEVII CEI MAI DEFAVORIZAȚI PRIN
ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC (S.N.S.E.D)
TICHETE SOCIALE ELECTRONICE PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI
Programul prin care sunt acordate tichetele sociale pentru elevii defavorizați, este reglementat prin
O.U.G nr. 133 din 2020, unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care
beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, modificată
și completată prin Legea nr. 49/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Au fost identificați ca destinatari finali eligibili pentru a primi tichete sociale, respectiv 12.761
destinatari finali, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, din învăţământul de stat
primar, din învăţământul de stat gimnazial.
PRODUSE ALIMENTARE, IN JUDETUL ARGES
TRANȘA a II-a
PRODUSE de IGIENĂ, IN JUDETUL ARGES
TRANȘA a III-a
Livrarea pachetelor alimentare si de igiena s-a realizat in cele 102 localitati din judetul Arges, in
perioada februarie - martie 2021. Au fost livrate 39.871 pachete alimentare si 39.871 pachete de
igiena, care au fost distribuite in totalitate beneficiarilor programului.
Sursa: Institutia Prefectului – Judetul Arges
Institutia Prefectului - Judetul Arges
Buletin editat de Compartimentul Afaceri Europene și Cooperare Internațională
Dumitrache Florin
Priseceanu – Onitoiu Ramona
Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, mezanin, cam 48,49
e-mail: afaceri.europene.ipag@mai.gov.ro, site: www.ag.prefectura.mai.gov.ro
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