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Amendamentul 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa V – Tabelul 1 – Condiții ex ante – Condiții tematice ex ante

Textul propus de Comisie

Obiective 
tematice

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire

1. Consolidarea 
cercetării, 
dezvoltării 
tehnologice și 
inovării (ținta 
C&D)
[menționate la 
articolul 9 
alineatul (1)]

1.1. Cercetare și inovare: 
Existența unei strategii naționale 
sau regionale în domeniul 
cercetării și al inovării pentru 
specializarea inteligentă, în 
conformitate cu programul 
național de reformă, care să 
echilibreze cheltuielile private cu 
cercetarea și inovarea și care să 
fie conformă cu caracteristicile 
sistemelor naționale sau regionale 
eficiente în domeniul cercetării și 
al inovării.

– Punerea în aplicare a unei strategii naționale sau regionale în domeniul cercetării și al 
inovării pentru specializarea inteligentă care:

– se bazează pe o analiză de identificare a punctelor forte și a punctelor slabe (analiză de 
tip SWOT) cu scopul de a-și concentra resursele asupra unui număr limitat de priorități 
în materie de cercetare și inovare;

– prezintă măsurile necesare pentru a stimula investițiile private în activitățile de 
CDT;

– conține un sistem de monitorizare și revizuire.
– Un stat membru a adoptat un cadru care evidențiază resursele bugetare disponibile 

pentru cercetare și inovare;
– Un stat membru a adoptat un plan multianual pentru buget și pentru stabilirea 

priorităților de investiții legate de prioritățile UE (Forumul pentru o strategie europeană 
privind infrastructurile în domeniul cercetării - ESFRI).

2. Sporirea 
utilizării și a 

2.1. Dezvoltarea digitală: 
Existența, în cadrul strategiei – Existența unui capitol pentru dezvoltarea digitală în cadrul strategiei naționale sau 
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naționale sau regionale de 
inovare pentru specializarea 
inteligentă, a unui capitol 
explicit referitor la dezvoltarea 
digitală pentru stimularea cererii 
de servicii bazate pe TIC publice 
și private de bună calitate, 
accesibile și interoperabile și la 
sporirea utilizării de către 
cetățeni, inclusiv de categoriile 
vulnerabile, precum și de 
întreprinderi și de administrațiile 
publice, inclusiv referitor la 
inițiativele transfrontaliere.

regionale de inovare pentru specializarea inteligentă care conține:

– bugetul și prioritizarea acțiunilor prin intermediul unei analize de tip SWOT 
efectuată în conformitate cu tabloul de bord al Agendei digitale pentru Europa;

– o analiză a contribuției de echilibrare a cererii și a ofertei de tehnologii ale 
informației și comunicațiilor (TIC) ar trebui să fi fost efectuată;

– ținte măsurabile pentru rezultatele intervențiilor în domeniul alfabetizării 
digitale, al competențelor digitale, e-incluziunii e-accesibilității și e-sănătății, 
care sunt aliniate la strategiile naționale sau regionale existente și relevante.

– evaluarea necesităților în materie de consolidare a construirii capacităților TIC.

calității și 
accesului la 
tehnologiile 
informației și 
comunicațiilor 
[ținta în 
domeniul benzii 
largi 
(broadband)]

[menționate la 
articolul 9 
alineatul (2)]

2.2. Infrastructura privind accesul
de generație următoare (Next 
Generation Access - NGA):
Existența unor planuri naționale 
NGA care să țină seama de 
acțiunile regionale în vederea 
atingerii țintelor UE în materie de 
acces internet de mare viteză, care 
se concentrează asupra unor 
domenii în care piața nu reușește 
să ofere o infrastructură deschisă, 
la un cost rezonabil și la un nivel 
adecvat al calității în conformitate 
cu normele UE în materie de 
concurență și de ajutoare de stat, 

– Existența unui plan național de acces de generație următoare care conține:

– un plan de investiții în infrastructură prin agregarea cererii și o hartă a 
infrastructurilor și serviciilor, actualizată în mod constant;

– modele de investiții durabile care să conducă la intensificarea concurenței și care 
asigură accesul la infrastructură și servicii deschise, convenabile, de calitate și în 
pas cu progresele viitoare;

– măsuri pentru a stimula investițiile private.
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și care să poată furniza servicii 
accesibile grupurilor de persoane 
vulnerabile.

3.1. Au fost efectuate acțiuni 
specifice pentru punerea efectivă 
în aplicare a Actului privind 
micile întreprinderi (Small 
Business Act - SBA) și a 
versiunii revizuite a acestuia din 
23 februarie 2011, inclusiv a 
principiului „a gândi mai întâi la 
scară mică”.

– Acțiunile specifice includ:

– un mecanism de monitorizare pentru a asigura punerea în aplicare a inițiativei 
SBA inclusiv un organism însărcinat cu coordonarea aspectelor legate de 
IMM-uri în diferite niveluri administrative („corespondent pentru IMM-uri”);

– măsuri pentru a reduce timpul necesar pentru a crea o întreprindere la 3 zile 
lucrătoare și costul la 100 EUR;

– măsuri pentru a reduce la 3 luni timpul necesar pentru a obține licențele și 
autorizațiile pentru a iniția și desfășura activitatea specifică a unei întreprinderi;

– un mecanism de evaluare sistematică a impactului pe care legislația îl are asupra 
IMM-urilor, utilizând un „test pentru IMM-uri”, luând în considerare 
diferențele privind mărimea întreprinderii, dacă este cazul.

3. îmbunătățirea 
competitivității 
întreprinderilor 
mici și mijlocii, 
a sectorului 
agricol (în cazul 
FEADR) și a 
sectorului 
pescuitului și 
acvaculturii 
(pentru EMFF);
[menționate la 
articolul 9 
alineatul (3)] 3.2. Transpunerea în legislația 

națională a Directivei 
(2011/7/UE) a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
februarie 2011 privind 
combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale1.

– Transpunerea directivei în cauză în conformitate cu articolul 12 din directivă (până 
la data de 16 martie 2013).

4. Sprijinirea 
tranziției către o 
economie cu 
emisii scăzute 

4.1. Eficiența energetică: 
Transpunerea în legislația 
națională a Directivei 
(2010/31/UE) a Parlamentului 

– Punerea în aplicare a unor cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor 
necesare în conformitate cu articolul 3, articolul 4 și articolul 5 din Directiva 
2010/31/UE
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de dioxid de 
carbon în toate 
sectoarele 

[menționate la 
articolul 9 
alineatul (4)]

European și a Consiliului din 19 
mai 2010 privind performanța 
energetică a clădirilor în 
conformitate cu articolul 28 din 
directiva respectivă1.
Conformitatea cu articolul 6 
alineatul (1) din Decizia nr. 
406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind efortul 
statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 20201.
Transpunerea în legislația 
națională a Directivei 
2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și 
serviciile energetice1.
Transpunerea în dreptul intern a 
Directivei 2004/8/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 februarie 2004 
privind promovarea cogenerării 
pe baza cererii de energie 

– Adoptarea măsurilor necesare pentru instituirea unui sistem de certificare a 
performanței energetice a clădirilor în conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2010/31/UE;

– Realizarea ratei solicitate de renovare a clădirilor publice;
– Punerea la dispoziția clienților finali de contoare individuale;

– Promovarea eficienței instalațiilor de încălzire și răcire în conformitate cu Directiva 
2004/8/CE.
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termică utilă pe piața internă a 
energiei și de modificare a 
Directivei 92/42/CEE1.

4.2. Energie regenerabilă: 
Transpunerea în legislația 
națională a Directivei 
2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare și 
ulterior de abrogare a 
Directivelor (2001/77/CE) și 
(2003/30/CE)1.

– Un stat membru a pus în aplicare scheme de sprijin transparente; a stabilit 
prioritățile privind accesul la rețea și expedierea, și a instituit norme standardizate 
privind suportarea separată și în comun a costurilor adaptărilor tehnice care au fost 
făcute publice;

– Un stat membru a adoptat un plan național de acțiune în domeniul energiei 
regenerabile, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2009/28/CE.

5. Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice și 
prevenirea 
riscurilor
(Ținta privind 
schimbările 
climatice)

[prevăzută la 
articolul 9 
alineatul (5)]

5.1. Prevenirea riscurilor și 
gestionarea riscurilor: Existența 
evaluărilor naționale sau regionale 
ale riscurilor pentru gestionarea 
dezastrelor, luând în considerare 
adaptarea la schimbările 
climatice.

– Efectuarea unei evaluări naționale sau regionale a riscurilor care:
- include o descriere a procesului, metodologiei, metodelor și datelor nesensibile utilizate la 
evaluarea națională a riscurilor;

– include o descriere a scenariilor de risc unic și de riscuri multiple;
– ține seama, după caz, de strategiile naționale de adaptare la schimbările 

climatice.
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6.1. Sectorul apelor: Existența a) 
unei politici tarifare privind apele 
care prevede stimulente 
corespunzătoare utilizatorilor 
pentru utilizarea eficientă a 
resurselor de apă și b) unei 
contribuții adecvate a diferitelor 
utilizări ale apei pentru 
recuperarea costurilor serviciilor 
legate de utilizarea apei, în 
conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a 
unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei1.

– Un stat membru asigură contribuția diferitelor utilizări ale apei la recuperarea 
costurilor serviciilor de utilizare a apei, pe sector, în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2000/60/CE.

– Adoptarea unui plan de gestionare a bazinului hidrografic, pentru districtul în care se 
situează un bazin hidrografic, în cazul în care investițiile se vor face în conformitate 
cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

6. Protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
durabile a 
resurselor
[menționate la 
articolul 9 
alineatul (6)]

6.2. Sectorul deșeurilor: Punerea 
în aplicare a 
Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive1, în special 
elaborarea planurilor de 
gestionare a deșeurilor în 
conformitate cu directiva 
menționată și cu ierarhia 

– Un stat membru a raportat Comisiei cu privire la progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor de la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE, motivele neîndeplinirii și 
acțiunile propuse pentru a atinge obiectivele stabilite;

– Un stat membru s-a asigurat că autoritățile sale competente stabilesc, în 
conformitate cu dispozițiile de la articolele 1, 4, 13 și 16 din Directiva 2008/98/CE, 
unul sau mai multe planuri de gestionare a deșeurilor, astfel cum se prevede la 
articolul 28 din directivă;

– Cel târziu la 12 decembrie 2013, un stat membru a stabilit, în conformitate cu 
articolele 1 și 4 din Directiva 2008/98/CE, programele de prevenire a acumulării de 
deșeuri, în conformitate cu articolul 29 din directivă;

– Un stat membru a luat măsurile necesare pentru atinge obiectivul pentru 2020 privind 
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deșeurilor. reutilizarea și reciclarea deșeurilor în conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2008/98/CE.

7.1. Căi rutiere: Existența unui 
plan național amplu de transport 
care conține o prioritizare 
adecvată a investițiilor în 
Rețeaua transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a investițiilor 
în rețeaua globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T de 
bază) și în conectivitatea 
secundară (inclusiv transportul 
public la nivel local și regional).

– Existența unui plan global de transport care conține:

– prioritizarea investițiilor în rețeaua TEN-T de bază, rețeaua globală și 
conectivitatea secundară.

– La stabilirea priorităților ar trebui să ia în calcul contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, durabilitate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
contribuția la zona de transport unic la nivel european;

– un flux de proiecte realiste și mature (inclusiv calendarul, cadrul bugetar);

– o evaluare strategică de mediu care îndeplinește cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare și beneficiari 
de a asigura rezerva de proiecte.

7. Promovarea 
sistemelor de 
transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor din 
cadrul 
infrastructurilor 
rețelelor majore

[menționate la 
articolul 9 
alineatul (7)]

7.2. Căi feroviare: Existența în 
cadrul planului național global
de transport a unui capitol 
explicit privind dezvoltarea căilor 
ferate care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în rețeaua 
globală (alte investiții decât cele 
în TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 

– Existența unui capitol privind dezvoltarea transportului feroviar în cadrul planului 
global de transport care conține:
– un flux de proiecte realiste și mature (inclusiv un calendar, cadrul bugetar);
– o evaluare strategică de mediu care îndeplinește cerințele juridice pentru 

planul de transport;
– măsuri pentru a consolida capacitatea unor organisme intermediare și beneficiari 

de a asigura rezerva de proiecte.
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sistemului de căi ferate în funcție 
de contribuția acestora la 
mobilitate, durabilitate și la 
efectele de rețea la nivel național 
și european. Investițiile acoperă 
activele mobile și
interoperabilitatea și consolidarea 
capacităților.
8.1. Accesul la angajare pentru 
persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă și pentru 
persoanele inactive, inclusiv 
inițiativele locale de angajare și 
sprijinul pentru mobilitatea forței 
de muncă: Politicile de 
îmbătrânire activă sunt concepute 
și aplicate în conformitate cu 
orientările privind ocuparea forței 
de muncă1;

– Serviciile de ocupare a forței de muncă au capacitatea de a furniza și furnizează: 

– măsuri personalizate și active și preventive în ceea ce privește piața muncii, într-
un stadiu incipient, și care sunt disponibile pentru toate persoanele în căutarea 
unui loc de muncă;

– anticipare și consiliere privind oportunitățile de angajare pe termen lung 
create prin schimbări structurale pe piața forței de muncă, cum ar fi trecerea 
la o economie cu emisii scăzute de carbon;

– informare transparentă și sistematică cu privire la noi locuri de muncă vacante.
– Serviciile de ocupare a forței de muncă au înființat rețele cu angajatorii și instituțiile 

de învățământ.

8. Promovarea 
ocupării forței 
de muncă și 
sprijinirea 
mobilității 
forței de muncă
(Ținta privind 
forța de muncă)
[menționate la 
articolul 9 
alineatul (8)]

8.2. Activități independente, spirit 
antreprenorial și deschiderea unei 
afaceri: existența unei strategii 
globale pentru sprijinirea 
favorabilă incluziunii 
întreprinderilor nou-înființate 
(start-up) în conformitate cu 
Actul privind micile întreprinderi 
(Small Business Act) și în 

– Existența unei strategii cuprinzătoare care include:

– măsuri pentru a reduce timpul necesar pentru a crea o întreprindere la trei zile 
lucrătoare și costul la 100 EUR;

– măsuri pentru a reduce la trei luni timpul necesar pentru a obține licențele și 
autorizațiile pentru a iniția și desfășura activitatea specifică a unei întreprinderi;

– acțiuni care asigură legătura între servicii adecvate de dezvoltare a 
întreprinderilor și servicii financiare (accesul la capital), inclusiv pentru grupuri 
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coerență cu orientările în materie 
de forță de muncă și cu 
orientările generale ale 
politicilor economice ale statelor 
membre și ale Uniunii1, cu 
privire la favorizarea condițiilor 
de creare a locurilor de muncă.

și zone defavorizate.

8.3. Modernizarea și 
consolidarea instituțiilor pieței 
forței de muncă, inclusiv acțiuni 
menite să sporească mobilitatea 
transnațională a forței de 
muncă1:
Instituțiile pieței forței de muncă 
sunt modernizate și consolidate în 
conformitate cu Orientările
privind ocuparea forței de muncă;
Reformele instituțiilor pieței forței 
de muncă vor fi precedate de o 
strategie clară și o evaluare ex 
ante care să includă și 
dimensiunea de gen.

– Acțiuni pentru reformarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, care au ca scop de 
a le conferi acestora capacitatea de a furniza1:

– măsuri personalizate și active și preventive în ceea ce privește piața muncii, într-
un stadiu incipient, și care sunt disponibile pentru toate persoanele în căutarea 
unui loc de muncă; 

– consiliere privind oportunitățile de angajare pe termen lung create prin 
schimbări structurale pe piața forței de muncă, cum ar fi trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon;

– informare transparentă și sistematică privind noile locuri de muncă disponibile 
la nivelul UE.

– Reforma serviciilor de ocupare a forței de muncă va include crearea de rețele 
împreună cu angajatori și instituții de învățământ.

8.4. Îmbătrânire activă și în 
condiții bune de sănătate:
Politicile de îmbătrânire activă 
sunt concepute și aplicate în
conformitate cu orientările
privind ocuparea forței de muncă1

– Acțiuni pentru soluționarea provocărilor legate de îmbătrânirea activă și în condiții 
bune de sănătate1

– partenerii sociali sunt implicați în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor 
de îmbătrânire activă; 

– un stat membru a instituit măsuri de promovare a îmbătrânirii active și cu scopul 
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de a reduce perioada de pensionare anticipată.

8.5. Adaptarea la schimbări a 
lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor: Existența unor 
politici care vizează favorizarea 
anticipării și bunei gestionări a 
modificărilor și restructurărilor la 
toate nivelurile relevante 
(național, regional, local și 
sectorial)1.

– Existența unor instrumente efective de sprijinire a partenerilor sociali și a autorităților 
publice în vederea dezvoltării unor metode proactive de schimbare și restructurare.

8.6. Integrarea durabilă pe piața 
muncii a tinerilor în vârstă de 15-
24 de ani care nu dețin loc de 
muncă, nu urmează studii sau nu 
participă la formare profesională:
Existența unui cadru politic 
strategic cuprinzător pentru 
atingerea obiectivelor pachetului 
de măsuri privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor și în 
special pentru stabilirea unui 
sistem de garanție pentru tineret 
în conformitate cu Recomandarea 
Consiliului din [xxx]

– Pentru atingerea obiectivelor pachetului de măsuri privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor și, în special, pentru stabilirea unui sistem de garanție pentru tineret, în 
conformitate cu Recomandarea Consiliului din [xxx], există un cadru politic strategic 
cuprinzător care: 

– se bazează pe dovezi care măsoară rezultatele pentru tinerii în vârstă de 15-24 de ani 
care nu dețin loc de muncă, nu urmează studii sau nu participă la formare 
profesională:
- prevede un sistem pentru colectarea și analizarea datelor și informațiilor privind 

sistemul de garanție pentru tineri la nivelurile relevante care oferă o bază de date 
suficientă pentru elaborarea unor politici specifice și monitorizează evoluțiile, cu 
evaluări contrafactuale, ori de câte ori este posibil

– identifică autoritatea publică relevantă responsabilă de înființarea și gestionarea 
sistemului de garanție pentru tineret și de coordonarea parteneriatelor la toate 
nivelurile și în toate sectoarele;

– implică toate părțile interesate care sunt relevante în abordarea șomajului în rândul 
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tinerilor;
– se bazează pe o intervenție și o activare timpurie;
– cuprinde măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii, inclusiv măsuri de 

îmbunătățire a competențelor și măsurile legate de piața forței de muncă.
9.1. Abandonul școlar timpuriu:
Existența unei strategii 
cuprinzătoare pentru a reduce 
abandonul școlar timpuriu (AST) 
în conformitate cu 
Recomandarea Consiliului din 
28  iunie 2011 privind politicile 
de reducere a părăsirii timpurii a
școlii1.

– Existența unui sistem pentru colectarea și analizarea datelor și informațiilor privind 
AST la nivel național, regional și local care:
– conține o bază de date suficient de extinsă pentru elaborarea unor politici 

specifice;

– este utilizat în mod permanent pentru a monitoriza evoluțiile de la nivelul 
respectiv.

– Este instituită o strategie privind AST care:

– se bazează pe dovezi;
– este cuprinzătoare (adică vizează toate sectoarele educaționale, inclusiv 

dezvoltarea copiilor cu vârste fragede) și conține măsuri adecvate de prevenire, 
intervenție și compensare;

– stabilește obiective consecvente cu recomandarea Consiliului privind strategiile 
de reducere a abandonului școlar;

– este interdisciplinară și implică și coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate relevante pentru combaterea AST.

9. Investirea în 
educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții

(ținta privind 
educația)

[prevăzută la 
articolul 9 
alineatul (10)]

9.2. Învățământul superior:
Existența unor strategii naționale 
sau regionale pentru creșterea 
nivelului de frecventare a unor 
forme de învățământ superior, 
sporirea calității și eficienței în 

– Existența unei strategii naționale sau regionale pentru învățământul superior care 
include:

– măsuri de creștere a participării și ratei de absolvire care:

– îmbunătățesc consilierea acordată viitorilor studenți;
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conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din 20 septembrie 2011 
privind modernizarea sistemelor 
de învățământ superior din 
Europa1.

– cresc participarea la învățământul superior în rândul persoanelor cu venituri 
mici și al altor grupuri slab reprezentate;

– cresc participarea cursanților adulți;

– (atunci când este necesar) reduc ratele de abandon/sporesc ratele de 
absolvire;

– măsuri de creștere a calității care:
– încurajează conținutul inovator și crearea de programe;

– promovează standarde ridicate ale calității pedagogice;
– măsuri de creștere a capacității de inserție profesională și a spiritului 

antreprenorial care:
– încurajează dezvoltarea „competențelor transversale”, inclusiv spiritul 

antreprenorial, în toate programele de învățământ superior; 
– reduc diferențele între bărbați și femei în ceea ce privește opțiunile de 

învățământ și profesionale și încurajează studenții să aleagă cariere în 
sectoare în care sunt insuficient reprezentați, în vederea reducerii 
segregării pe piața muncii.

– asigură un proces de învățământ informat, care beneficiază de pe urma 
cercetărilor și evoluțiilor în practicile comerciale.

9.3. Învățarea pe tot parcursul 
vieții: Existența unui cadru de 
politică națională și/sau regională 
pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții corespunzător cu 
orientările de politică de la 
nivelul Uniunii1.

– Existența unui cadru de politică națională sau regională pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții care conține:
– măsuri de sprijinire a punerii în aplicare a învățării pe tot parcursul vieții (IPV) 

și a îmbunătățirii competențelor, precum și obținerea implicării părților 
interesate și încheierea de parteneriate cu acestea, inclusiv partenerii sociali și 
asociațiile societății civile;
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– măsuri eficace pentru îmbunătățirea competențelor adulților, tinerilor care 
urmează cursuri de formare profesională, femeilor care reintră pe piața muncii, 
lucrătorilor subcalificați și în vârstă, precum și altor grupuri dezavantajate; 

– măsuri pentru a spori accesul la IPV inclusiv prin implementarea efectivă a 
instrumentelor care favorizează transparența (cadrul european al calificărilor, 
cadrul național al calificărilor (CNC), Sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională, Asigurarea europeană a calității în educație 
și formare profesională) și dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe 
tot parcursul vieții (educație și formare, orientare, validare);

– măsuri de sporire a relevanței educației și formării și de adaptare a acesteia la 
necesitățile grupurilor țintă identificate. 

10. Promovarea 
incluziunii 
sociale și
combaterea 
sărăciei
(ținta privind 
combaterea 
sărăciei)

[menționate la 
articolul 9 
alineatul (9)]

10.1. Incluziunea activă
Integrarea comunităților 
marginalizate, precum romii:
Existența și punerea în aplicare a 
unei strategii naționale pentru 
reducerea sărăciei în conformitate 
cu Recomandarea Comisiei din 
3 octombrie 2008 privind
incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piața muncii1 și cu 
orientările privind ocuparea forței 
de muncă.

– Existența unei strategii naționale de reducere a sărăciei care:

– se bazează pe dovezi. Aceasta necesită un sistem pentru colectarea și analiza 
datelor și informațiilor care oferă suficiente dovezi pentru elaborarea unor 
politici de reducere a sărăciei. Acest sistem este utilizat pentru monitorizarea 
evoluțiilor;

– este conformă cu ținta privind sărăcia și excluziunea socială la nivel național 
(astfel cum este definită în Programul Național de Reformă), care include 
extinderea oportunităților de angajare pentru a cuprinde grupurile defavorizate;

– conține o reprezentare cartografică teritorială, dincolo de nivelul regional/la 
nivelul NUTS 3, a concentrării grupurilor marginalizate și defavorizate, 
inclusiv rromii;

– demonstrează participarea partenerilor sociali și a părților interesate relevante 
la elaborarea strategiilor de incluziune activă;

– include măsuri pentru trecerea de la îngrijirea rezidențială la cea bazată pe 
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comunitate;

– indică în mod clar măsurile menite să prevină și să combată segregarea în toate 
domeniile.
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Existența unei strategii naționale 
de integrare a romilor, în 
conformitate cu cadrul UE pentru 
strategiile naționale de integrare a 
romilor1

Furnizarea de asistență pentru 
accesarea fondurilor de către 
părțile interesate relevante.

– Existența unei strategii de incluziune a minorității rome care:

– stabilește obiective naționale realizabile pentru integrarea romilor în scopul 
eliminării decalajului față de restul populației. Aceste ținte ar trebui să vizeze cel 
puțin cele patru obiective UE de integrare a romilor legate de accesul la educație, 
ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale și locuințe;

– este coerentă cu Programul Național de Reformă;
– identifică, acolo unde este cazul, microregiunile defavorizate sau cartierele 

segregate în care comunitățile trăiesc în condițiile cele mai precare, folosind 
indicatori socioeconomici și teritoriali deja existenți (și anume nivelul 
educațional foarte slab, șomajul pe termen lung etc.).

– alocă fonduri suficiente de la bugetele naționale, care să fie completate, după 
caz, cu fonduri internaționale și din partea UE;

– include metode puternice de monitorizare pentru a evalua impactul acțiunilor de 
integrare a romilor, precum și un mecanism de revizuire pentru a permite 
adaptarea strategiei;

– este concepută, pusă în aplicare și monitorizată în strânsă cooperare și în cadrul 
unui dialog permanent cu organizațiile societății civile care apără drepturile 
rromilor, cu autoritățile regionale și locale;

– conține un punct de contact național pentru strategii naționale de integrare a 
romilor cu autoritatea pentru coordonarea dezvoltării și punerii în aplicare a 
strategiei;

– Oferirea de asistență părților interesate în prezentarea de proiecte și în punerea în 
aplicare și gestionarea proiectelor selectate.
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10.2. Sănătate: Existența unei 
strategii naționale sau regionale 
de sănătate care asigură accesul 
la servicii de sănătate de calitate 
și sustenabile din punct de vedere 
economic.

– Existența unei strategii naționale sau regionale de sănătate care:

– conține măsuri coordonate pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate 
de calitate;

– conține măsuri de stimulare a eficienței în sectorul sănătății, inclusiv prin 
aplicarea de tehnologii, modele de prestare a serviciilor și infrastructură 
inovatoare eficiente;

– conține un sistem de monitorizare și revizuire.

– Un stat membru sau o regiune a adoptat un cadru care specifică resursele bugetare 
disponibile pentru sănătate;

11. 
Consolidarea 
capacității 
instituționale și
a eficienței 
administrației
publice
[menționate la 
articolul 9 
alineatul (11)]

Eficiența administrativă a statelor 
membre:

Existența unei strategii de 
consolidare a eficienței 
administrative a statelor membre, 
inclusiv o reformă a administrației 
publice1

– Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru 
aflată în curs de punere în aplicare1. Strategia include:

– o analiză și planificare strategică a acțiunilor de reformă juridică, organizațională 
și/sau procedurală;

– dezvoltarea unor sisteme de management al calității; 
– acțiuni integrate de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative;

– dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici privind resursele 
umane care să acopere planurile de recrutare și parcursul carierei personalului, 
construirea capacităților și finanțarea;

– dezvoltarea de competențe la toate nivelurile;

– dezvoltarea de proceduri și instrumente de monitorizare și evaluare.
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Amendamentul

Obiective 
tematice

Priorități de 
investiții

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire

FEDER:
- Toate 
prioritățile de 
investiții din 
cadrul 
obiectivului 
tematic nr. 1

1.1. Cercetare și inovare: Existența 
unei strategii naționale sau regionale 
în domeniul cercetării și al inovării 
pentru specializarea inteligentă, în 
conformitate cu programul național 
de reformă, care să echilibreze 
cheltuielile private cu cercetarea și 
inovarea și care să fie conformă cu 
caracteristicile sistemelor naționale 
sau regionale eficiente în domeniul 
cercetării și al inovării.

– Punerea în aplicare a unei strategii naționale sau regionale pentru 
specializarea inteligentă care:
– se bazează pe o analiză de identificare a punctelor forte și a 

punctelor slabe (analiză de tip SWOT) sau pe o analiză similară, cu 
scopul de a-și concentra resursele asupra unui număr limitat de 
priorități în materie de cercetare și inovare;

– prezintă măsurile necesare pentru a stimula investițiile private în 
activitățile de CDT;

– conține un mecanism de monitorizare.

– S-a adoptat un cadru care evidențiază resursele bugetare disponibile 
pentru cercetare și inovare.

1. 
Consolidarea 
cercetării, 
dezvoltării 
tehnologice și 
inovării
(ținta C&D)

[menționate 
la articolul 9 
alineatul (1)]

FEDER:
- Consolidarea 
infrastructurii 
de cercetare și 
inovare (C&I) 
și a 
capacităților de 
dezvoltare a 
excelenței în 
domeniul C&I, 

1.2 Infrastructura de cercetare și 
inovare

– S-a adoptat un plan multianual orientativ pentru buget și pentru stabilirea 
priorităților de investiții legate de prioritățile UE și, după caz, de Forumul 
pentru o strategie europeană privind infrastructurile în domeniul cercetării 
- ESFRI.
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precum și 
promovarea 
centrelor de 
competență, în 
special a celor 
de interes 
european

FEDER:
- Dezvoltarea 
produselor și 
serviciilor TIC, 
a comerțului 
electronic și a 
cererii de TIC.
- Consolidarea 
aplicațiilor TIC 
pentru e-
guvernare, e-
învățare, e-
incluziune, e-
cultură și e-
sănătate.

2.1. Dezvoltarea digitală: Un cadru 
strategic de politică referitor la 
dezvoltarea digitală pentru 
stimularea cererii de servicii bazate 
pe TIC publice și private de bună 
calitate, accesibile și interoperabile și 
la sporirea utilizării de către cetățeni, 
inclusiv de categoriile vulnerabile, 
precum și de întreprinderi și de 
administrațiile publice, inclusiv 
referitor la inițiativele 
transfrontaliere.

– Existența unui cadru strategic de politică pentru dezvoltarea digitală, de 
exemplu, în cadrul strategiei naționale sau regionale de inovare pentru 
specializarea inteligentă care conține:
– bugetul și prioritizarea acțiunilor prin intermediul unei analize de tip 

SWOT sau al unei analize similare echivalente, efectuată în 
conformitate cu tabloul de bord al Agendei digitale pentru Europa;

– o analiză a contribuției de echilibrare a cererii și a ofertei de 
tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) ar trebui să fi fost 
efectuată;

– indicatori de măsurare a evoluției intervențiilor în domenii precum 
alfabetizarea digitală, e-incluziunea, e-accesibilitatea și e-
sănătatea, în cadrul dispozițiilor articolului 168 din TFUE, care 
sunt aliniate la strategiile sectoriale comunitare, naționale sau 
regionale existente și relevante;

– evaluarea necesităților în materie de consolidare a construirii 
capacităților TIC.

2. Sporirea 
utilizării și a 
calității și 
accesului la 
tehnologiile 
informației și 
comunicațiilo
r [ținta în 
domeniul 
benzii largi 
(broadband)]
[menționate 
la articolul 9 
alineatul (2)]

FEDER:
- Extinderea 
implementării 

2.2. Infrastructura privind rețeaua de 
generație următoare (Next 
Generation Network - NGN):
Existența unor planuri NGN

– Existența unui plan național și/sau regional de rețea de generație 
următoare care conține:

– un plan de investiții în infrastructură bazat pe o analiză economică 
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benzii largi, 
introducerea de 
rețele de mare 
viteză și 
sprijinirea 
adoptării 
tehnologiilor 
viitoare și 
emergente și a 
rețelelor pentru 
economia 
digitală

naționale sau regionale care să țină 
seama de acțiunile regionale în 
vederea atingerii țintelor UE în 
materie de acces internet de mare 
viteză1, care se concentrează asupra 
unor domenii în care piața nu 
reușește să ofere o infrastructură 
deschisă, la un cost rezonabil și la un 
nivel al calității în conformitate cu 
normele UE în materie de concurență 
și de ajutoare de stat, și care să poată 
furniza servicii accesibile grupurilor 
de persoane vulnerabile.

care ia în considerare existența infrastructurilor și a planurilor de 
investiții;

– modele de investiții durabile care să conducă la intensificarea 
concurenței și care asigură accesul la infrastructură și servicii 
deschise, convenabile, de calitate și în pas cu progresele viitoare; 

– măsuri pentru a stimula investițiile private.

3. 
îmbunătățirea 
competitivităț
ii 
întreprinderil
or mici și 
mijlocii, a 
sectorului 
agricol (în 
cazul 
FEADR) și a 
sectorului 
pescuitului și 
acvaculturii 
(pentru 
EMFF);

FEDER:
- Sprijinirea 
capacității 
IMM-urilor de 
a se implica în 
creștere pe 
piețele 
regionale, 
naționale și 
internaționale și 
în procesele de 
inovare.

3.1. Au fost efectuate acțiuni 
specifice pentru a sprijini 
promovarea spiritului 
antreprenorial luând în considerare 
Actul privind micile întreprinderi 
(Small Business Act - SBA).

– Acțiunile specifice sunt:
– s-au adoptat măsuri pentru a reduce timpul și costurile necesare 

pentru a crea o întreprindere, având în vedere obiectivele SBA;
– s-au adoptat măsuri pentru a reduce timpul necesar pentru a obține 

licențele și autorizațiile pentru a iniția și desfășura activitatea 
specifică a unei întreprinderi, având în vedere obiectivele SBA;

– s-a adoptat un mecanism de monitorizare a punerii în aplicare a 
SBA și de evaluare a impactului pe care legislația îl are asupra 
IMM-urilor.
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[menționate 
la articolul 9 
alineatul (3)]

FEDER+FC:
- Sprijinirea 
eficienței 
energetice, a 
gestionării 
inteligente a 
energiei și a 
utilizării 
energiei din 
surse 
regenerabile în 
infrastructurile 
publice, inclusiv 
în clădirile 
publice și în 
sectorul 
locuințelor.

4.1. Pentru construcția sau 
renovarea clădirilor s-au derulat 
acțiuni de promovare a 
îmbunătățirilor eficiente din punct 
de vedere al costurilor la nivelul 
eficienței energetice la utilizatorii 
finali și de promovare a investițiilor 
eficiente din punct de vedere al 
costurilor în eficiență energetică.

– Acțiunile sunt:
– măsurile de asigurare a existenței unor cerințe minime privind 

performanța energetică a clădirilor necesare în conformitate cu articolul 3, 
articolul 4 și articolul 5 din Directiva 2010/31/UE; Adoptarea măsurilor 
necesare pentru instituirea unui sistem de certificare a performanței 
energetice a clădirilor în conformitate cu articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE;

– măsuri necesare pentru instituirea unui sistem de certificare a 
performanței energetice a clădirilor în conformitate cu articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE;

– măsuri în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2006/32/CE privind 
eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice pentru
punerea la dispoziția clienților finali de contoare individuale, în măsura 
în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de 
vedere financiar și proporțional în raport cu potențialele economii de 
energie.

4. Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
scăzute de 
dioxid de 
carbon în 
toate 
sectoarele

[menționate 
la articolul 9 
alineatul (4)]

FEDER+FC:
- Promovarea 
utilizării 
cogenerării cu 
randament 
ridicat a 
energiei termice 
și a energiei 

4.2. S-au întreprins acțiuni de 
promovare a unei cogenerări cu 
randament ridicat a energiei 
termice și a energiei electrice.

– Acțiunile sunt:
– sprijinul pentru cogenerare se bazează pe cererea de energie termică 

utilă și pe economiile de energie primară, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din 
Directiva 2004/8/CE); statele membre sau organismele lor competente 
au evaluat cadrul legislativ și normativ existent, cu privire la 
procedurile de autorizare sau alte proceduri în vederea:
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electrice, pe 
baza cererii de 
energie termică 
utilă.

(a) încurajării proiectării de unități de cogenerare, în vederea 
satisfacerii cererilor de căldură utilă justificate din punct de vedere 
economic și a evitării unui volum mai mare de căldură decât căldura 
utilă; și 
(b) reducerii barierelor normative și de alt tip care stau în calea 
sporirii cogenerării.

FEDER+FC:
- Promovarea 
producției și a 
distribuției de 
energie obținută 
din surse 
regenerabile.

4.3. S-au întreprins acțiuni de 
promovare a producției și 
distribuției de energie din surse 
regenerabile1.
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

– Există scheme de sprijin transparente, priorități privind accesul la rețea 
sau acces garantat și prioritate pentru expediere, precum și norme 
standardizate privind suportarea separată și în comun a costurilor 
adaptărilor tehnice care au fost făcute publice, în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (1), articolul 16 alineatele (2) și (3) din 
Directiva 2009/28/CE.

– Un stat membru a adoptat un plan național de acțiune în domeniul 
energiei regenerabile, în conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2009/28/CE.

5. 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice și 
prevenirea 
riscurilor
(Ținta privind 
schimbările 
climatice)

[prevăzută la 
articolul 9 

FEDER+FC:
- Promovarea 
investițiilor 
destinate 
abordării unor 
riscuri 
specifice, 
asigurarea 
rezistenței în 
fața dezastrelor 
și dezvoltarea 
unor sisteme de 

5.1. Prevenirea riscurilor și 
gestionarea riscurilor: Existența 
evaluărilor naționale sau regionale 
ale riscurilor pentru gestionarea 
dezastrelor, luând în considerare 
adaptarea la schimbările climatice1.

– Efectuarea unei evaluări naționale sau regionale a riscurilor care să 
includă următoarele elemente:
– o descriere a procesului, metodologiei, metodelor și datelor 

nesensibile utilizate la evaluarea riscurilor, precum și a criteriilor 
bazate pe riscuri pentru prioritizarea investițiilor;

– o descriere a scenariilor de risc unic și de riscuri multiple;

– după caz, strategiile naționale de adaptare la schimbările climatice.
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alineatul (5)] gestionare a 
dezastrelor.

FEDER+FC:
- Investiții în 
sectorul apelor, 
pentru a 
îndeplini 
cerințele 
acquis-ului de 
mediu al 
Uniunii și 
pentru a 
răspunde unor 
nevoi de 
investiții 
identificate de 
statele membre, 
care depășesc 
aceste cerințe.

6.1. Sectorul apelor: Existența a) 
unei politici tarifare privind apele 
care prevede stimulente 
corespunzătoare utilizatorilor pentru 
utilizarea eficientă a resurselor de 
apă și b) unei contribuții adecvate a 
diferitelor utilizări ale apei pentru 
recuperarea costurilor serviciilor 
legate de utilizarea apei la o rată 
stabilită de planul adoptat de 
gestionare a bazinelor hidrografice 
pentru investiții sprijinite prin 
diferite programe.

– În sectoarele sprijinite prin FEDER și FC, un stat membru asigură 
contribuția diferitelor utilizări ale apei la recuperarea costurilor 
serviciilor de utilizare a apei, pe sector, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) prima liniuță din Directiva 2000/60/CE, ținând seama, 
după caz, de efectele sociale, de mediu și economice ale recuperării, 
precum și de condițiile geografice și climatice ale regiunii/regiunilor 
afectate.

– Adoptarea unui plan de gestionare a bazinului hidrografic, pentru 
districtul în care se situează un bazin hidrografic, în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei.

6. 
Conservarea 
și protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
eficiente a 
resurselor;
[menționate 
la articolul 9 
alineatul (6)]

FEDER+FC:
- Investiții în 
sectorul 
deșeurilor, 
pentru a 
îndeplini 

6.2. Sectorul deșeurilor: Promovarea 
investițiilor eficiente din punct de 
vedere al resurselor și al mediului 
în sectorul deșeurilor, în special
prin elaborarea planurilor de 
gestionare a deșeurilor în 

– În temeiul articolului 11 alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE, s-a 
transmis Comisiei un raport de punere în aplicare cu privire la 
progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de la articolul 11 din 
Directiva 2008/98/CE;

– Existența unuia sau mai multor planuri de gestionare a deșeurilor, astfel 
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cerințele 
acquis-ului de 
mediu al 
Uniunii și 
pentru a 
răspunde unor 
nevoi de 
investiții, 
identificate de 
statele membre 
care depășesc 
aceste cerințe.

conformitate cu 
Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile și cu ierarhia deșeurilor.

cum se prevede la articolul 28 din Directiva 2008/98/CE;

– Existența unor programe de prevenire a acumulării de deșeuri, în 
conformitate cu articolul 29 din directivă;

– S-au adoptat măsurile necesare pentru atingerea până în 2020 a 
obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE.

7. 
Promovarea 
sistemelor de 
transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor din 
cadrul 
infrastructuril
or rețelelor 
majore

[menționate 
la articolul 9 
alineatul (7)]

FEDER+FC:
- Sprijinirea 
unui spațiu 
european unic 
al 
transporturilor 
de tip 
multimodal prin 
investiții în 
rețeaua 
transeuropeană 
de transport 
(TEN-T).
- Dezvoltarea și 
reabilitarea 
unor sisteme 
feroviare 

7.1. Transporturi: Existența unui 
plan/unor planuri sau a unui 
cadru/unor cadre ample pentru 
investiții în transporturi, în 
conformitate cu cadrul instituțional 
al statelor membre (inclusiv 
transportul public la nivel local și 
regional), care să sprijine 
dezvoltarea infrastructurii și să 
îmbunătățească conectivitatea la 
rețelele globale și de bază TEN-T.

– Existența unui plan/unor planuri sau a unui cadru/unor cadre 
cuprinzătoare pentru investițiile în transporturi care îndeplinesc 
cerințele legale pentru evaluarea strategică de mediu și care prevăd:

– contribuția la zona de transport unic la nivel european, în 
conformitate cu articolul 10 din Regulamentul nr. [TEN-T], 
inclusiv prioritățile pentru investiții în:

– rețeaua TEN-T de bază și rețeaua globală, în cazul în care se 
preconizează investiții din partea FEDER și a FC; și

– conectivitatea secundară;
– un flux realist și matur de proiecte preconizate a primi sprijin din 

partea FEDER și a FC;

– măsuri care să asigure capacitatea unor organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura rezerva de proiecte.
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complete, de 
înaltă calitate și 
interoperabile și 
promovarea 
măsurilor de 
reducere a 
zgomotului.
- Dezvoltarea și 
îmbunătățirea 
sistemelor de 
transport care 
respectă mediul 
(inclusiv a celor 
cu zgomot 
redus), cu 
emisii reduse de 
carbon, inclusiv 
a căilor 
navigabile 
interioare și a 
sistemelor de 
transport 
maritim, a 
porturilor, a 
legăturilor 
multimodale și 
infrastructurilo
r aeroportuare, 
cu scopul de a 
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promova 
mobilitatea 
durabilă la 
nivel regional și 
local.
FEDER:
- Stimularea 
mobilității 
regionale prin 
conectarea 
nodurilor 
secundare și 
terțiare la 
infrastructura 
TEN-T, inclusiv 
a nodurilor 
multimodale.

FEDER+FC:
- Sprijinirea 
unui spațiu 
european unic 
al 
transporturilor 
de tip 
multimodal prin 
investiții în 
rețeaua 
transeuropeană 

7.2. Căi feroviare: Existența în
planul/planurile sau în 
cadrul/cadrele ample de transport a 
unei secțiuni specifice privind 
dezvoltarea transportului feroviar, 
în conformitate cu cadrul 
instituțional al statelor membre 
(inclusiv transportul public la nivel 
local și regional), care să sprijine 
dezvoltarea infrastructurii și să 
îmbunătățească conectivitatea la 

– Existența unei secțiuni privind dezvoltarea transportului feroviar în 
cadrul planului/planurilor sau cadrului/cadrelor de transport prevăzute 
anterior care să îndeplinească cerințele legale pentru evaluarea 
strategică de mediu și care să prevadă un flux realist și matur de 
proiecte (inclusiv un calendar, un cadru bugetar);

– Măsuri care să asigure capacitatea unor organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura rezerva de proiecte.
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de transport 
(TEN-T).
- Dezvoltarea și 
reabilitarea 
unor sisteme 
feroviare 
complete, de 
înaltă calitate și 
interoperabile și 
promovarea 
măsurilor de 
reducere a 
zgomotului.
- Dezvoltarea și 
îmbunătățirea 
sistemelor de 
transport care 
respectă mediul 
(inclusiv a celor 
cu zgomot 
redus), cu 
emisii reduse de 
carbon, inclusiv 
a căilor 
navigabile 
interioare și a 
sistemelor de 
transport 
maritim, a 

rețelele globale și de bază TEN-T.
Investițiile acoperă activele mobile,
interoperabilitatea și consolidarea 
capacităților.



AM\940880RO.doc 31/50 PE514.645v01-00

RO

porturilor, a 
legăturilor 
multimodale și 
infrastructurilo
r aeroportuare, 
cu scopul de a 
promova 
mobilitatea 
durabilă la 
nivel regional și 
local.
FEDER:
- Stimularea 
mobilității 
regionale prin 
conectarea 
nodurilor 
secundare și 
terțiare la 
infrastructura 
TEN-T, inclusiv 
a nodurilor 
multimodale.

FEDER+FC:
- Sprijinirea 
unui spațiu 
european unic 
al 

7.3. Alte mijloace de transport, 
inclusiv căi de navigație interioară 
și transport maritim, porturi, 
legături multimodale și 
infrastructuri aeroportuare:  
Existența în planul/planurile sau în 

– Existența în planul/planurile sau în cadrul/cadrele de transport a unei 
secțiuni privind căile de navigație interioară și transportul maritim, 
porturile, legăturile multimodale și infrastructurile aeroportuare, care:
– să respecte condițiile legale aplicabile evaluărilor strategice de 
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transporturilor 
de tip 
multimodal prin 
investiții în 
rețeaua 
transeuropeană 
de transport 
(TEN-T).
- Dezvoltarea și 
reabilitarea 
unor sisteme 
feroviare 
complete, de 
înaltă calitate și 
interoperabile și 
promovarea 
măsurilor de 
reducere a 
zgomotului.
- Dezvoltarea și 
îmbunătățirea 
sistemelor de 
transport care 
respectă mediul 
(inclusiv a celor 
cu zgomot 
redus), cu 
emisii reduse de 
carbon, inclusiv 

cadrul/cadrele ample de transport a 
unei secțiuni specifice privind căile 
de navigație interioară și 
transportul maritim, porturile, 
legăturile multimodale și 
infrastructurile aeroportuare, care 
contribuie la îmbunătățirea 
conectivității la rețelele globale și de 
bază TEN-T și la promovarea 
mobilității regionale și locale 
durabile.

mediu;
– să stabilească un flux de proiecte realiste și mature (inclusiv un 
calendar, cadrul bugetar);

– Măsuri care să asigure capacitatea unor organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura fluxul de proiecte.
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a căilor 
navigabile 
interioare și a 
sistemelor de 
transport 
maritim, a 
porturilor, a 
legăturilor 
multimodale și 
infrastructurilo
r aeroportuare, 
cu scopul de a 
promova 
mobilitatea 
durabilă la 
nivel regional și 
local.
FEDER:
- Stimularea 
mobilității 
regionale prin 
conectarea 
nodurilor 
secundare și 
terțiare la 
infrastructura 
TEN-T, inclusiv 
a nodurilor 
multimodale.



PE514.645v01-00 34/50 AM\940880RO.doc

RO

FEDER:
- Îmbunătățirea 
eficienței 
energetice și a 
securității 
aprovizionării 
prin dezvoltarea 
unor sisteme 
inteligente de 
distribuție, 
stocare și 
transmitere a 
energiei și prin 
integrarea 
descentralizării 
producției de 
energie din 
surse 
regenerabile.

7.4. Dezvoltarea de sisteme 
inteligente de distribuție, stocare și 
transmisie a energiei electrice.
Existența unor planuri ample 
pentru investiții în infrastructura 
energetică inteligentă și a unor 
măsuri de reglementare care să 
contribuie la îmbunătățirea 
eficienței energetice și a securității 
aprovizionării.

– S-au adoptat planuri cuprinzătoare care descriu prioritățile privind 
infrastructura energetică națională:
– în conformitate cu articolul/articolele 22 din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 2009/73/CE, unde este cazul; și
– în acord cu planurile relevante de investiții regionale prevăzute la 
articolul 12 și cu planul de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii pe o 
perioadă de zece ani, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
litera (b) din Regulamentul (CE) Nr. 714/2009 și Regulamentul (CE) 
Nr. 715/2009 și 
– care să fie compatibile cu articolul 3 alineatul (4) din 
regulamentul privind orientările referitoare la infrastructurile 
energetice transeuropene [TEN-E];

– Aceste planuri conțin:
– un flux realist și matur de proiecte preconizate a primi sprijin din 
partea FEDER;
– măsuri de atingere a obiectivelor de coeziune socială și economică 
și protecție a mediului înconjurător, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 2009/72/CE și articolul 3 alineatul (7) din 
Directiva 2009/73/CE;
– măsuri de optimizare a utilizării energiei electrice și de promovare 
a eficienței energetice, în conformitate cu articolul 3 alineatul (11) din 
Directiva 2009/72/CE și articolul 3 alineatul (8) din 
Directiva 2009/73/CE;

8. 
Promovarea 
ocupării 

FSE:
- Accesul la 

8.1. Politicile de îmbătrânire activă a 
forței de muncă sunt concepute și 
aplicate în temeiul orientărilor

– Serviciile de ocupare a forței de muncă au capacitatea de a furniza și 
furnizează:
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locuri de muncă 
pentru 
persoanele 
aflate în 
căutarea unui 
loc de muncă și 
pentru 
persoanele 
inactive, 
inclusiv pentru 
șomerii pe 
termen lung și 
pentru 
persoanele cu 
șanse mici de 
angajare, 
inclusiv prin 
inițiative locale 
de angajare și 
sprijin pentru 
mobilitatea 
forței de muncă.

privind ocuparea forței de muncă. – măsuri personalizate, de consiliere și active și preventive în ceea ce 
privește piața muncii, într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
dar în special pentru categoriile defavorizate, inclusiv pentru 
persoanele din comunitățile marginalizate;

– o informare sistematică cu privire la noi locuri de muncă vacante, 
care să fie transparentă pentru toți și o analiză continuă a pieței 
muncii, în vederea identificării modificărilor structurale la nivelul 
cererii de ocupații și competențe.

– Serviciile de ocupare a forței de muncă au încheiat acorduri de cooperare 
oficiale și neoficiale cu părțile interesate relevante.

sustenabile și 
de calitate a 
forței de 
muncă și 
sprijinirea 
mobilității 
forței de 
muncă
(Ținta privind 
forța de 
muncă)

[menționate 
la articolul 9 
alineatul (8)]

FSE:
- Activități 
independente, 
spirit 
antreprenorial 
și deschiderea 
unei afaceri, 

8.2. Activități independente, spirit 
antreprenorial și deschiderea unei 
afaceri: existența unei strategii 
globale pentru sprijinirea favorabilă 
incluziunii întreprinderilor nou-
înființate (start-up).

– Existența unui cadru strategic de politică pentru sprijinirea favorabilă 
incluziunii întreprinderilor nou-înființate, care cuprinde următoarele 
elemente:

– s-au adoptat măsuri pentru a reduce timpul și costurile necesare 
pentru a crea o întreprindere, având în vedere obiectivele SBA;

– s-au adoptat măsuri pentru a reduce timpul necesar pentru a obține 
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inclusiv a unor 
întreprinderi 
inovatoare, de 
dimensiuni 
mici, mijlocii și 
mari.
FEDER:
- Sprijinirea 
constituirii de 
pepiniere de 
întreprinderi și 
sprijinirea 
investițiilor în 
favoarea 
activităților 
independente, a 
microîntreprind
erilor și a 
creării de 
întreprinderi.

licențele și autorizațiile pentru a iniția și desfășura activitatea 
specifică a unei întreprinderi, având în vedere obiectivele SBA;

– acțiuni care asigură legătura între servicii adecvate de dezvoltare a 
întreprinderilor și servicii financiare (accesul la capital), inclusiv 
pentru grupuri și/sau zone defavorizate, dacă este nevoie.

FSE:
- Modernizarea 
instituțiilor 
pieței muncii, 
precum 
serviciile 
publice și 
private de 

8.3. Instituțiile pieței forței de muncă 
sunt modernizate și consolidate în 
temeiul Orientărilor privind 
ocuparea forței de muncă;
Reformele instituțiilor pieței forței de 
muncă vor fi precedate de o strategie 
clară și o evaluare ex ante care să 
includă și dimensiunea de gen.

– Acțiuni pentru reformarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, al 
căror scop este să le confere acestora capacitatea de a furniza1:
– măsuri personalizate, de consiliere și active și preventive în ceea ce 

privește piața muncii, într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
dar în special pentru categoriile defavorizate, inclusiv pentru 
persoanele din comunitățile marginalizate; 
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ocupare a forței 
de muncă, 
printr-o mai 
bună satisfacere 
a nevoilor pieței 
muncii, inclusiv 
prin măsuri de 
stimulare a 
sistemelor de 
mobilitate și 
printr-o mai 
bună cooperare 
între instituții și 
părțile 
interesate.
FEDER:
- Investiții în 
infrastructurile 
destinate 
serviciilor de 
ocupare a forței 
de muncă.

– o informare sistematică cu privire la noi locuri de muncă vacante, 
care să fie transparentă pentru toți și o analiză continuă a pieței 
muncii, în vederea identificării modificărilor structurale la nivelul 
cererii de ocupații și competențe.

– Reforma serviciilor de ocupare a forței de muncă va include încheierea de 
acorduri de cooperare oficiale și neoficiale cu părțile interesate 
relevante.

FSE:
- Îmbătrânire 
activă și în 
condiții bune de 
sănătate.

8.4. Îmbătrânire activă și în condiții 
bune de sănătate: Politicile de 
îmbătrânire activă sunt concepute și 
aplicate în temeiul orientărilor
privind ocuparea forței de muncă1

– partenerii sociali sunt implicați în elaborarea și monitorizarea strategiilor 
de îmbătrânire activă, în vederea păstrării lucrătorilor în vârstă pe piața 
muncii și promovării angajării acestora;

– un stat membru a instituit măsuri de promovare a îmbătrânirii active.
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FSE:
- Adaptarea la 
schimbări a 
lucrătorilor, 
întreprinderilor 
și 
antreprenorilor.

8.5. Adaptarea la schimbări a 
lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor: Existența unor 
politici care vizează favorizarea 
anticipării și bunei gestionări a 
modificărilor și restructurărilor.

– Existența unor instrumente de sprijinire a partenerilor sociali și a 
autorităților publice în vederea dezvoltării unor metode proactive de 
schimbare și restructurare, care cuprind:

– măsuri de promovare a anticipării și monitorizării schimbărilor;
– măsuri de promovare a pregătirii și gestionării procesului de 

restructurare, inclusiv de monitorizare;
– măsuri de încurajare a adaptării provocărilor cu care se confruntă 

lucrătorii, în special în ceea ce privește existența politicilor și 
măsurilor ce vizează punerea în aplicare a articolului 5 din 
Directiva 2000/78/CE.

8.6. Integrarea durabilă pe piața 
muncii a tinerilor în vârstă de 15-24 
de ani care nu dețin loc de muncă, nu 
urmează studii sau nu participă la 
formare profesională:
Existența unui cadru politic strategic 
cuprinzător pentru atingerea 
obiectivelor pachetului de măsuri 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor și în special pentru 
stabilirea unui sistem de garanție 
pentru tineret în conformitate cu 
Recomandarea Consiliului din [xxx]

– Pentru atingerea obiectivelor pachetului de măsuri privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și, în special, pentru stabilirea unui sistem de garanție 
pentru tineret, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din [xxx], există 
un cadru politic strategic cuprinzător care:

– se bazează pe dovezi care măsoară rezultatele pentru tinerii în vârstă 
de 15-24 de ani care nu dețin loc de muncă, nu urmează studii sau nu 
participă la formare profesională:

– prevede un sistem pentru colectarea și analizarea datelor și 
informațiilor privind sistemul de garanție pentru tineri la nivelurile 
relevante care oferă o bază de date suficientă pentru elaborarea unor 
politici specifice și monitorizează evoluțiile, cu evaluări contrafactuale, 
ori de câte ori este posibil

– identifică autoritatea publică relevantă responsabilă de înființarea și 
gestionarea sistemului de garanție pentru tineret și de coordonarea 
parteneriatelor la toate nivelurile și în toate sectoarele;

– implică toate părțile interesate care sunt relevante în abordarea 
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șomajului în rândul tinerilor;
– se bazează pe o intervenție și o activare timpurie;
– cuprinde măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii, inclusiv 

măsuri de îmbunătățire a competențelor și măsurile legate de piața 
forței de muncă.

FSE:
- Prevenirea și 
reducerea 
abandonului 
școlar timpuriu.
FEDER:
- Investiții în 
educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilo
r de educație și 
de formare.

9.1. Abandonul școlar timpuriu: 
Existența unui cadru strategic de 
politică pentru a reduce abandonul 
școlar timpuriu (AST) în cadrul 
dispozițiilor articolului 165 din 
TFUE.

– Existența unui sistem pentru colectarea și analizarea datelor și 
informațiilor privind AST la nivelurile relevante care:

– conține o bază de date suficient de extinsă pentru elaborarea unor 
politici specifice și monitorizarea evoluțiilor.

– Se instituie un cadru strategic de politică privind AST care:
– se bazează pe dovezi;

– acoperă sectoarele educaționale relevante, inclusiv dezvoltarea 
copiilor cu vârste fragede și vizează în special grupurile 
vulnerabile care sunt cel mai expuse riscului de AST, inclusiv 
persoanele din comunitățile marginalizate și conține măsuri de 
prevenire, intervenție și compensare;

– implică toate sectoarele de politică și părțile interesate relevante 
pentru combaterea AST.

9. Investirea 
în educație, 
formare și 
formare 
profesională 
pentru
competențe și 
învățare pe 
tot parcursul 
vieții;

(ținta privind 
educația)

[prevăzută la 
articolul 9 
alineatul (10)
]

FSE:
- Îmbunătățirea 
calității, a 
eficienței și a 
deschiderii 
învățământului 
terțiar și a celui 

9.2. Învățământul superior: Existența 
unui cadru strategic de politică 
națională sau regională pentru 
creșterea nivelului de frecventare a 
unor forme de învățământ superior, 
sporirea calității și eficienței în 
cadrul dispozițiilor articolului 165 

– Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru 
învățământul superior care include următoarele elemente:
– atunci când este necesar, măsuri de creștere a participării și ratei de 

absolvire care:
– cresc participarea la învățământul superior în rândul 

persoanelor cu venituri mici și al altor grupuri slab 
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echivalent în 
vederea creșterii 
participării și a 
nivelului de 
educație.
FEDER:
- Investiții în 
educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilo
r de educație și 
de formare.

din TFUE. reprezentate, acordând o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile, inclusiv persoanelor din comunități 
marginalizate;

– cresc participarea cursanților adulți;
– reduc ratele de abandon/sporesc ratele de absolvire;

– măsuri de creștere a calității care:
– încurajează conținutul inovator și crearea de programe;

– măsuri de creștere a capacității de inserție profesională și a spiritului 
antreprenorial care:

– încurajează dezvoltarea „competențelor transversale”, inclusiv 
spiritul antreprenorial, în programele relevante de învățământ 
superior; 

– reduc diferențele între bărbați și femei în ceea ce privește 
opțiunile de învățământ și profesionale.

FSE:
- Sporirea 
accesului la 
învățarea pe tot 
parcursul vieții, 
actualizarea 
competențelor și 
a aptitudinilor 
forței de muncă.
FEDER:
- Investiții în 

9.3. Învățarea pe tot parcursul vieții: 
Existența unui cadru strategic de 
politică națională și/sau regională 
pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții în cadrul dispozițiilor 
articolului 165 din TFUE.

– Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții care conține:
– măsuri de sprijinire a serviciilor de dezvoltare și conectare pentru 

ÎPV, inclusiv de punere în aplicare a acestor servicii și de 
îmbunătățire a competențelor (validare, consiliere, educație și 
formare), precum și obținerea implicării părților interesate 
relevante și încheierea de parteneriate cu acestea; 

– măsuri pentru îmbunătățirea competențelor care corespund nevoilor 
diverselor grupuri țintă în care acestea sunt identificate ca 
priorități în cadrele strategice de politică națională sau regională 
(de exemplu, tineri care urmează cursuri de formare profesională, 
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educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilo
r de educație și 
de formare.

adulți care reintră pe piața muncii, lucrători subcalificați și în 
vârstă, persoane cu handicap în special, migranți, precum și alte
grupuri dezavantajate);

– măsuri de sporire a relevanței educației și formării și de adaptare a 
acesteia la necesitățile grupurilor țintă identificate cu nevoi 
speciale, cum sunt persoanele în șomaj permanent și comunitățile 
marginalizate;
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10. 
Promovarea 
incluziunii 
sociale,
combaterea 
sărăciei și a 
oricărei 
discriminări
(ținta privind 
combaterea 
sărăciei)

[menționate 
la articolul 9 
alineatul (9)]

FSE:
- Incluziune 
activă, inclusiv 
în vederea 
promovării 
egalității de 
șanse și a 
participării 
active și a 
îmbunătățirii 
capacității de 
inserție 
profesională.
FEDER:
- Investiții în 
infrastructurile 
sanitare și 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea la 
nivel național, 
regional și 
local, reducând 
inegalitățile în 
ceea ce privește 
starea de 
sănătate, 
promovând 
incluziunea 

10.1. Existența și punerea în aplicare 
a unui cadru strategic de politică 
națională pentru reducerea sărăciei 
care vizează incluziunea activă a 
persoanelor excluse de pe piața 
muncii1 în temeiul Orientărilor
privind ocuparea forței de muncă.

– Existența unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea
sărăciei, care vizează incluziunea activă și care:
– conține o bază de date suficient de extinsă pentru elaborarea unor 

politici de reducere a sărăciei și de monitorizare a evoluțiilor;
– conține măsuri de sprijinire a țintei privind sărăcia și excluziunea 

socială la nivel național (astfel cum este definită în Programul 
Național de Reformă), care include promovarea oportunităților de 
angajare sustenabilă și de calitate pentru persoanele cele mai 
expuse riscului de excluziune socială;

– include părțile interesate relevante în privința combaterii sărăciei;
– în funcție de nevoile identificate, include măsuri pentru trecerea de 

la îngrijirea instituțională la cea bazată pe comunitate;
– indică în mod clar măsurile menite să prevină și să combată 

segregarea în toate domeniile;
– Oferirea de asistență părților interesate în prezentarea de proiecte 

și în punerea în aplicare și gestionarea proiectelor selectate
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socială prin
îmbunătățirea 
accesului la 
servicii sociale, 
culturale și de 
recreare, 
precum și 
trecerea de la 
servicii 
instituționale la 
servicii prestate 
de colectivitățile 
locale.
- Sprijinirea 
revitalizării 
fizice, 
economice și 
sociale a 
comunităților 
defavorizate din 
regiunile 
urbane și 
rurale.
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FSE:
- Integrarea 
comunităților 
de rromi 
marginalizate.
FEDER:
- Investiții în 
infrastructurile 
sanitare și 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea la 
nivel național, 
regional și 
local, reducând 
inegalitățile în 
ceea ce privește 
starea de 
sănătate, 
promovând 
incluziunea 
socială prin 
îmbunătățirea 
accesului la 
serviciile 
sociale, 
culturale și de 
recreare, 
precum și 

10.2. Existența unui cadru strategic 
de politică națională de integrare a 
romilor

– Existența unei strategii de incluziune a minorității rome care:

– stabilește obiective naționale realizabile pentru integrarea romilor în 
scopul eliminării decalajului față de restul populației. Aceste ținte ar 
trebui să vizeze cele patru obiective UE de integrare a romilor 
legate de accesul la educație, ocuparea unui loc de muncă, servicii 
medicale și locuințe;

– identifică, acolo unde este cazul, microregiunile defavorizate sau 
cartierele segregate în care comunitățile trăiesc în condițiile cele 
mai precare, folosind indicatori socioeconomici și teritoriali deja 
existenți (și anume nivelul educațional foarte slab, șomajul pe 
termen lung etc.).

– include metode puternice de monitorizare pentru a evalua impactul 
acțiunilor de integrare a romilor, precum și un mecanism de 
revizuire pentru a permite adaptarea strategiei;

– este concepută, pusă în aplicare și monitorizată în strânsă cooperare 
și în cadrul unui dialog permanent cu organizațiile societății civile 
care apără drepturile rromilor, cu autoritățile regionale și locale;

– La cerere și dacă este cazul, părțile interesate relevante pot primi
asistență în prezentarea de proiecte și în punerea în aplicare și gestionarea 
proiectelor selectate.
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trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile 
prestate de 
colectivitățile 
locale.
- Sprijinirea 
revitalizării 
fizice, 
economice și 
sociale a 
comunităților 
defavorizate din 
regiunile 
urbane și 
rurale.
- Investițiile în 
educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilo
r de educație și 
de formare.
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FSE:
- Creșterea 
accesului la 
servicii 
accesibile, 
durabile și de 
înaltă calitate, 
inclusiv 
asistență 
medicală și 
servicii sociale 
de interes 
general.
FEDER:
- Investiții în 
infrastructurile 
sanitare și 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea la 
nivel național, 
regional și 
local, reducând 
inegalitățile în 
ceea ce privește 
starea de
sănătate, 
promovând 
incluziunea 

10.3. Sănătate: Existența unui cadru
strategic de politică națională sau 
regională pentru sănătate în cadrul 
dispozițiilor articolului 168 din 
TFUE, care asigură sustenabilitate
din punct de vedere economic.

– Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională 
pentru sănătate care:
– conține măsuri coordonate pentru îmbunătățirea accesului la servicii 

de sănătate de calitate;
– măsuri de stimulare a eficienței în sectorul sănătății, prin aplicarea 

de modele de prestare a serviciilor și infrastructură;
– conține un sistem de monitorizare și revizuire.

– Un stat membru sau o regiune a adoptat un cadru care specifică resursele 
bugetare disponibile estimative și o concentrare eficientă a resurselor 
asupra nevoilor stabilite ca priorități pentru sănătate.
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socială prin 
îmbunătățirea 
accesului la 
serviciile 
sociale, 
culturale și de 
recreare, 
precum și 
trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile 
prestate de 
colectivitățile 
locale.
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11. 
Consolidarea 
capacității 
instituționale 
a 
autorităților
publice și a 
părților 
interesate și 
o 
administrație 
publică 
eficientă
[menționate 
la articolul 9 
alineatul (11)
]

FSE:
- Efectuarea de 
investiții în 
capacitatea 
instituțională și 
în eficiența 
administrațiilor 
și a serviciilor 
publice în 
perspectiva 
realizării de 
reforme, a unei 
mai bune 
legiferări și a 
bunei 
guvernanțe;
FEDER:
- Consolidarea 
capacității 
instituționale și 
a unei 
administrații 
publice eficiente 
prin dezvoltarea 
capacității 
instituționale și 
a eficienței 
administrațiilor
și serviciilor 

Eficiența administrativă a statelor 
membre:
Existența unei strategii de 
consolidare a eficienței 
administrative a statelor membre, 
inclusiv o reformă a administrației 
publice1

– Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a 
autorităților publice ale statului membru și a competențelor acestora de 
a pune în aplicare metode participative aflată în curs de punere în 
aplicare1. Strategia include:
– o analiză și planificare strategică a acțiunilor de reformă juridică, 

organizațională și/sau procedurală;
– dezvoltarea unor sisteme de management al calității; 

– acțiuni integrate de simplificare și raționalizare a procedurilor 
administrative;

– dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici privind 
resursele umane care să acopere principalele decalaje identificate 
în acest domeniu;

– dezvoltarea de competențe la toate nivelurile;

– dezvoltarea de proceduri și instrumente de monitorizare și evaluare.
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publice vizate 
de punerea în 
aplicare a 
FEDER, 
precum și prin 
sprijinirea 
acțiunilor de 
consolidare a 
capacității 
instituționale și 
a eficienței 
administrației 
publice 
sprijinite de 
FSE.
FC:
- Consolidarea 
capacității 
instituționale și 
eficientizarea 
administrației 
publice prin 
întărirea 
capacității 
instituționale și 
a eficienței 
administrațiilor 
și serviciilor 
publice legate 
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de 
implementarea 
Fondului de 
coeziune.

Or. en


