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STRUCTURA POR NORD-EST 2021-2027(draft transmis la Comisia Europeană în data de 29.09.2020) 
 

Axa prioritară 1. Nord-Est  - O regiune mai competitivă, mai inovativă 

Obiectiv Specific FEDR 
Operațiuni (orientativ) 
 

Potențiale categorii de 
beneficiari  
 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

a(i) Dezvoltarea 
capacitaților de cercetare 
și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

1. integrarea  organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și  proiecte de  cooperare 

interregionale si internaționale, aliniate domeniilor RIS3. 

- participarea, în calitate de partener sau partener asociat, la implementarea unor 
proiecte inovative aprobate în cadrul programelor europene Interreg Europe, 
Interreg Danube si Orizont Europa (activități de cercetare, demonstrare, 
validare și inovare, informare, schimb de experiență, promovare, protejare DPI); 

- participarea la activitățile platformelor tematice de specializare inteligentă 
(Platformele S3), inclusiv formarea de alianțe strategice interregionale pentru 
pregătirea și depunerea de proiecte inovative (informare, schimb de experiență, 
promovare, protejare DPI, achiziție expertiză pentru elaborare documentației 
de proiect);  

- aderarea la structuri asociative/parteneriale transnaționale și participare la 
activități pregătitoare pentru depunere de proiecte în cadrul inițiativelor 
Institutului European pentru Inovare si Tehnologie(EIT) - Comunitățile pentru 
Inovare si Cunoaștere (KICs), Rețeaua Europeana a Regiunilor pentru Inovare si 
Cercetare (ERRIN) 

2. Consolidarea capacitații de cercetare-inovare la nivel regional, inclusiv a 

întreprinderilor și promovarea colaborării între organizațiile CDI si mediul de 

afaceri 

- activități de cercetare-inovare în organizațiile CDI, orientate spre nevoile 
identificate în procesul de descoperire antreprenorială și dezvoltarea 
infrastructurilor proprii; 

- activități de cercetare-inovare și investiții în întreprinderi,  inclusiv pentru 
valorificarea rezultatelor cercetării aferentă nevoilor identificate in procesul de 
descoperire antreprenoriala; 

- activități de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI în vederea 
pregătirii ofertei de cercetare pentru piață (transfer de know-how, marketing, 
obținerea, validarea si protejarea brevetelor, etc);  

- activități de cercetare-inovare și investiții în întreprinderi necesare pentru 
validarea unui concept inovativ in IMM; 

- finanțarea proiectelor inovative ale IMM, care primesc marca Seal of Excellence 
în Programul Orizont Europa.  

3. Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale.   

- antreprenori 
- cercetători 
- angajați cu studii superioare 
din cadrul companiilor, 
entități CDI, ITT, entități de 
management ale clusterelor, 
entități de administrare a 
unor incubatoare, 
acceleratoare, parcuri 
științifice și tehnologice  
- IMM-uri, întreprinderi mari 
- universități, instituții de 
învățământ superior 
- organizații CDI 
- clustere 
- entități de inovare si 
transfer tehnologic, inclusiv 
parcuri științifice si 
tehnologice 
 

300,12 
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- investiții in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic; 
4. Dezvoltarea clusterelor, cu accent pe exploatarea inovativă și completarea 

verigilor lipsă din cadrul lanțului valoric.  

- investiții directe in IMM-urile membre in vederea dezvoltării de noi activități 
industriale, în corelare cu nevoile evidențiate din analiza lanțului valoric 

- proiecte de cercetare-inovare, derulate de către entitatea de management în 
beneficiul creșterii competitivității companiilor membre  

- întărirea capacității clusterului pentru managementul și exploatarea lanțului de 
valoare (inclusiv internaționalizare și conectare la platforme/rețele 
colaborative).  

a (iii) Impulsionarea 
creșterii si competitivității 
IMM-urilor 

1. Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor.  

- investiții în active fixe corporale și necorporale în microîntreprinderi și IMM-uri 
pentru dezvoltarea capacității tehnologice, achiziția de noi tehnologii, 
automatizare, robotică, inteligență artificială, implementare soluții pentru 
customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), etc, 
inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului tehnologic și a capacității de 
producție la situații de criză cauzate de provocări societale majore (ex. 
Pandemie Covid-19) 

- certificare produse/servicii, 
- servicii de design industrial 

2. Implementarea mecanismelor de economie circulară în IMM regionale. 

- investiții necesare pentru recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor 
materii prime, materiale și produse prin reintroducerea in procesul de fabricație 
principal sau prin crearea de noi produse/servicii 

- investiții pentru obținerea, validarea și protejarea mărcii înregistrate și altor 
active necorporale care aparțin companiei  

- împrumutarea de personal cu înalta calificare de la o organizație de cercetare 
sau de la o întreprindere în vederea dezvoltării si implementării unei soluții de 
economie circulară 

- achiziția unor servicii de consultanță și formare pentru dezvoltarea unor 
competențe specifice operării soluțiilor de economie circulară 

3. Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea și 

maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă 

- investiții pentru crearea și/sau dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor de 
afaceri, pentru promovarea serviciilor și beneficiilor oferite de acestea și pentru 
formarea competențelor personalului acestora care să poată oferi sprijin 
personalizat relevant clienților și potențialilor viitori antreprenori și care să 
dezvolte programe potrivite de accelerare și incubare; 

- investiții pentru dezvoltarea și validarea unui prototip minim viabil și lansarea 
acestuia pe piață, dedicate startup-urilor / spin-off-urilor (0-1 an); 

-antreprenori 
-angajați din companii 
-microîntreprinderi, IMM-uri 
-antreprenori și angajați din 
start-upuri și spin-offuri 
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a (iv) dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializarea inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat 

 

1. Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de 
descoperire antreprenorială, în special IMM si organizații CDI și TT adecvate 
susținerii specializării inteligente.  
- formarea de competențe cheie (sectoriale și orizontale) în interiorul 

microecosistemelor de inovare asociate descoperirilor antreprenoriale din 
fiecare domeniu cu potențial de specializare inteligentă regional (inclusiv 
maparea nevoilor de formare, dezvoltarea programului de formare, 
implementarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor);   

- formarea de competențe a angajaților entităților de inovare și transfer 
tehnologic acreditate, pentru livrarea si promovarea serviciilor si pentru 
rețelizare internaționala  

- dezvoltarea capacității echipelor de cercetători din cadrul universităților publice 
din regiune de a identifica rezultate ale cercetării cu potențial de piață, a 
dezvolta și implementa strategii de comercializare a acestora, de a gestiona 
parteneriate și negocieri cu industria.   

2. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 
implementarea,  monitorizarea, evaluarea, actualizarea și revizuirea strategiilor de 
specializare inteligenta.    
- dezvoltarea capacității administrative a Consorțiului Regional de Inovare, 

Comisiei Consultative Academice si angajați din cadrul ADR, pentru actualizarea, 
monitorizarea și evaluarea rezultatelor RIS3 Nord-Est prin instruiri, ateliere de 
lucru, vizite de studiu  pentru reprezentanți selectați din aceste structuri, 

- elaborarea unei metodologii de monitorizare RIS3 și achiziționarea unui 
instrument informatic adecvat gestionării datelor privind RIS3 Nord-Est  

3. Dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor de proiecte 
aferente RIS3 prin crearea unei structuri de tip one-stop-shop regional, dedicată 
sprijinirii promotorilor de proiecte CDI, cu precădere a celor privați.  
- investiții pentru dezvoltarea structurii, inclusiv pentru accesibilitate și vizibilitate 
- achiziția de instrumente și sisteme informatice necesare gestionării bazelor de 

date 
- asistență financiară pentru dezvoltarea și promovarea gamei de servicii(achiziția 

de servicii de formare, organizare de evenimente, informare și publicitate) 
- asigurarea funcției de observator tehnologic regional.  

-cercetători, 
-antreprenori 
-angajați din companii, din 
administrație publică, din 
ONG care sprijină dezvoltarea 
comunitară, din organizații 
suport pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri  

Axa prioritară 2. Nord-Est - o regiune mai digitalizată 

Obiectiv Specific FEDR 
Operațiuni (orientativ) 
 

Potențiale categorii de 
beneficiari 
 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

a(ii) Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al 

1. Digitalizarea administrației publice locale, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme 
integrate inteligente. 

-Populația care beneficiază 
de acces digital la serviciile 
administrației publice 

150,06 
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companiilor și al 
guvernelor 

- dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicații și soluții tip e-guvernare și/sau de 
măsuri inovative de tip e-guvernare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, 
antreprenoriatului, etc;  

- crearea, dezvoltarea semnificativă de platforme pentru managementul 
documentelor oficiale emise de autorități, colectarea de taxe, etc; 

- dezvoltarea băncilor de date necesare (inclusiv cele de tip „open data”), pentru 
gestiunea automată a datelor, ca suport informațional necesar instituțiilor 
publice, a firmelor, etc; 

- crearea, dezvoltarea de sisteme integrate de telegestiune inteligentă pentru 
iluminat public; 

- dezvoltarea, utilizarea de tehnologii video inteligente pentru gestionarea etapei 
de colectare selectiva a deșeurilor; 

- dezvoltarea de sisteme integrate tip „străzi inteligente”: sisteme de 
supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban inteligent, 
iluminat inteligent, etc. 

2. Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și 
instrumentelor digitale 
- investiții pentru facilitarea transformării digitale, prin operațiuni de tipul: 

utilizarea de instrumente digitale, de servicii și echipamente necesare pentru 
transformarea digitală (digitalizarea comunicării cu consumatorul/clientul, 
digitalizarea colectării datelor, digitalizarea proceselor interne, dezvoltarea de 
mail-room-uri digitale, etc.) 

- investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetică în companii. 
3. Investiții pentru crearea, dezvoltarea de huburi de inovare digitală, care vor integra 

următoarele acțiuni:  

- investiții pentru dezvoltarea structurii, inclusiv pentru accesibilitate si 
vizibilitate;  

- achiziția de instrumente și sisteme informatice necesare gestionprii bazelor de 
date; 

- asistență pentru dezvoltarea și promovarea gamei de servicii (achiziția de 
servicii de formare, consultanță specializată, organizare de evenimente, 
informare si publicitate, etc);  

- asigurarea funcției de observator digital regional. 

-IMM-uri 
-Administrația publică locală 
-Unități de învățământ 
preuniversitar 
-Universități 
-Clustere 

Axa prioritara 3. Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul 

Obiectiv Specific FEDR 
Operațiuni (orientativ) 

 

Potențiale categorii de 
beneficiari 

 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 
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b (i) Promovarea 
eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
 

1. Investiții in clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 
energetice, inclusiv activități de consolidare, după caz, în funcție de riscurile 
identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie 

2. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 
energetice, inclusiv activități de consolidare in funcție de riscurile identificate și 
măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie  

Exemple de acțiuni 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (ex. pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol, etc.), șarpantelor si 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii ; 

- crearea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, reabilitarea și modernizarea, după caz, a 
instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru 
încălzire si a apei calde menajere, etc.; 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie 
(ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea si exploatarea sistemelor inteligente 
pentru gestionarea si monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea 
condițiilor de confort interior);  

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivului specific 
(inlocuirea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, dotarea 
cladirilor cu sisteme de iluminat inteligente, etc.). 

-UAT din mediul urban 
-parteneriate între UAT, 
-autorități publice centrale cu 
clădiri publice la nivel 
regional,  
-parteneriat UAT – asociații 
de locatari,  
-parteneriate cu alte instituții 
publice locale sau centrale.   

 

570,23 

b (vii) Îmbunătățirea 
protecției naturii si a 
biodiversității, a 
infrastructurii verzi in 
special in mediul urban si 
reducerea poluării 
 

Reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/ 
neutilizate/abandonate, prin investiții care promovează infrastructura verde in zonele 
urbane,  modernizarea si extinderea spatiilor verzi; 
 
Exemple de actiuni:  

- Amenajarea de spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare 
arbori si arbuști); 

- Amenajare de păduri-parc (zone de acces, alei cu structura non-invaziva, 
iluminat specific, platforme de popas, coridoare ecologice, etc.); 

- Dotarea cu elemente constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, grupuri 
sanitare, spatii pentru întreținere/vestiare, scene, piste pentru bicicliști, 
trotuare; 

- Dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi 
biciclete, împrejmuire, etc) confecționat din materiale prietenoase cu mediul; 

- Crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, 
zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.); 

UAT din mediul urban și din 
zone funcționale urbane 



6 
 

- Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o 
stare avansata de degradare, care nu aparțin patrimoniului cultural;  

- Realizarea sisteme inteligente de supraveghere video in spatiile amenajate prin 
proiect; 

- Înlocuirea si/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; 
- Realizarea de sisteme de irigații/sisteme de iluminat inteligent pentru spatiile 

amenajate; 
- Realizarea in mediul urban de soluții tip acoperiș verde, pereți verzi; 
- Realizarea de coridoare ecologice urbane. 

b (viii) Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale sustenabile 
 

Implementarea mobilității urbane durabile: infrastructura de transport nepoluant, 
material rulant, troleibuze, autobuze  nepoluante, infrastructura ciclism, infrastructura 
combustibili alternativi; inclusiv dezvoltarea culoarelor de mobilitate; 
 
Exemple de actiuni:  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere utilizate 
prioritar de transportul public nepoluant de calatori; 

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea de benzi separate, folosite 
exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori; 

- Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite 
de transportul public de calatori, pentru prioritizarea transportului public de 
calatori, cu bicicleta si pietonal, accesibilizarea infrastructurii de transport 
pentru toate categoriile de persoane; 

- Modernizare, achiziționare de material rulant electric (tramvaie), troleibuze si 
autobuze nepoluante; 

- Amenajarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice si electrice hibride; 
- Crearea, extinderea de trotuare si spatii dedicate transportului nemotorizat si 

amenajări urbane pentru pietoni; 
- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea depourilor/autobazelor 

aferente transportului public nepoluant de calatori, inclusiv infrastructura 
tehnica aferenta; 

- Crearea, modernizarea, reabilitarea stațiilor de transport public de calatori; 
- Sisteme informaționale inteligente pentru transportul public in comun: 

furnizarea de informații privind timpii de sosire si de plecare, harți de transport 
si grafice orare, alternativele si legăturile cu alte linii de transport prin afișare 
digitala si mesaje vocale, posibilități de intermodalitate, aplicații pentru 
planificarea călătoriilor; 

- Crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de management inteligent al 
traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente; 

- Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor; 
- Dezvoltarea facilitaților de tip parking integrate cu infrastructuri pentru 

deplasări nemotorizate; 

UAT din mediul urban și din 
zone funcționale urbane 
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- Crearea, extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing;  
- Asigurarea accesibilității in stațiile si mijloacele de transport in comun pentru 

persoanele cu dizabilități;  
- Crearea infrastructurii de combustibili alternativi; 
- Amenajarea de aliniamente de arbori si arbuști; 
- Amenajarea de parcări in punctele terminus ale liniilor de transport in comun, 

in zona de acces in municipiu/oraș pentru a încuraja continuarea călătoriei spre 
punctele de interes cu mijloacele de transport in comun;  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor si traseelor pentru 
biciclete, a parcărilor pentru biciclete, inclusiv sistemelor de închiriere de 
biciclete; 

- Crearea, modernizarea, extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale; 
- Achiziționarea si instalarea sistemelor de reducere, interzicere a circulației 

autoturismelor in anumite zone. 

Axa prioritară 4. Nord-Est - o regiune mai accesibilă 

Obiectiv Specific FEDR Operațiuni (orientativ) 
Potențiale categorii de 
beneficiari 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

c (iii) Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, 
regionale si locale 
durabile, reziliente in fata 
schimbărilor climatice, 
inteligente si 
intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la 
TEN-T si a mobilității 
transfrontaliere 

1. Reabilitare, modernizare, construire legături rutiere secundare către rețeaua 
rutieră și nodurile TEN-T 

2. Dezvoltarea de soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului (pasaje, 
variante ocolitoare, extinderi la 4 benzi, masuri de siguranță) 

 
Exemple de acțiuni:  

- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanti: 
creșterea vitezei, siguranței rutiere, portantei drumurilor județene (inclusiv 
poduri si podețe, acces la proprietăți - aflate in domeniul public) care asigura 
conectivitatea, directa sau indirecta cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi 
segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri 
expres; 

- construcția variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte 
din drumul județean respectiv, construirea, realizarea de sensuri giratorii si alte 
elemente pentru creșterea siguranței circulației, semnalistică orizontala si 
verticala;   

- construirea, modernizarea, reabilitarea de pasaje/noduri rutiere si construirea 
pasarelelor pietonale;   

- reducerea impactului asupra ariilor protejate si menținerea/refacerea 
conectivității coridoarelor ecologice 

-UAT la nivel județean și 
urban 
-parteneriate între UAT 

 

156,06 



8 
 

- construirea/modernizarea de stații si alveole (in cazul in care proiectul vizează 
un drum județean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru 
transport public pe traseul drumului județean; 

- realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni si bicicliști;  
- realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si 

parapeți pentru protecție, apărări de maluri si consolidări de versanți, realizarea 
de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv fata de efectele 
generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice). 

Axa prioritara 5. Nord-Est - o regiune educată 

Obiectiv Specific FEDR Operațiuni (orientativ) 
Potențiale categorii de 
beneficiari:  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

d (ii) îmbunătățirea 
accesului la servicii de 
calitate si favorabile 
incluziunii in educație, 
formare si învățarea pe 
tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea 
infrastructurii; 

- Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru nivel anteprescolar si 
prescolar, invatamânt primar și gimnazial 

- Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar 
superior, filiera vocaționala si tehnologica si învățământ profesional; 

- Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar. 

 
Exemple de acțiuni:  

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala 
in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate) 
infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) si 
preșcolară (grădinițe) in mediul urban si rural; 

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala 
in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) 
infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII, 
inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in mediul urban si rural; 

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala 
in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) 
infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional si tehnic (licee 
tehnologice si scoli profesionale) si cel vocațional, in mediul urban si rural; 

- construcția, reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii sportive 
asociate unităților de învățământ, inclusiv a centrelor de pregătire sportiva 
(inclusiv olimpice, stabilite pe lângă scoli sau instituții de învățământ); 

- reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv accesibilizare 
pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala in funcție de 

-UAT din mediul urban și 
rural 
-parteneriate între UAT 
 

156,06 
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nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii 
educaționale universitare; 

- crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de 
documente (inclusiv lecții digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale pentru 
elevi si studenți, părinți si scoală, live streaming, dotarea cu echipamente si 
infrastructura de proiectare si mapare video; 

- actiuni de cresterea/dezvoltarea capacitatii administrative a beneficiarilor. 

Axa prioritara 6. Nord-Est - o regiune mai atractivă 

Obiectiv Specific FEDR Operațiuni (orientativ)  
Potențiale categorii de 
beneficiari:  
 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

e (i) favorizarea 
dezvoltării integrate 
sociale, economice si de 
mediu la nivel local si a 
patrimoniului cultural, 
turismului si securității in 
zonele urbane; 

- Conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si 
dezvoltarea de noi servicii culturale 

- Dezvoltarea turismului balnear si balneo-climateric 

- Dezvoltarea turismului de agrement 

- Sprijinirea întreprinzătorilor specializați in meșteșugurile tradiționale, 
fructificarea potențialului agrofood 

- Promovarea investitiilor orientate catre infrastructura verde si siguranta 
spatiilor publice 

Exemple de acțiuni:  
 Turism cultural-ecumenic-istoric 

- restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice; 
- dotări pentru expunerea si protecția patrimoniului cultural mobil si imobil; 
- construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții 

culturale, biblioteci, muzee, teatre; 
- reabilitare, modernizare drumuri de acces către obiective de patrimoniu 

cultural, ecumenic, istoric 
- construirea si dotarea de centre culturale, multifuncționale; 

Turism balnear: 

- constructia, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor 
balneare si a bazelor de kinetoterapie ca resorturi cu servicii integrate (servicii 
de tip sanatate si intretinere, balneo, activitati de recreere, activitati sportive 
etc); 

- constructia, reabilitarea, modernizarea retelelor de captare si / sau transport a 
izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic; 

- reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa minerala de la surse la bazele de 
tratament; 

-UAT la nivel județean și 
urban 
-parteneriate între UAT 
-instituții publice centrale și 
locale 
-unități de cult 
-meșteșugari 
 

103,60 
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- restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor declarate 
monumente istorice care se afla in statiuni balneoclimatice; 

- reabilitare, modernizare drumuri de acces catre baze de tratament, inclusiv a 
utilitatilor aferente; 

- amenajarea traseelor turistice folosind solutii prietenoase cu mediul;   

  
Dezvoltarea turismului de agrement 

- construcția, amenajarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii specifice 
activităților de agrement acvatic pe lacuri, râuri, etc: construcție, amenajare, 
reabilitare miniport turistic, debarcadere, pontoane pentru agrement 
nautic; amenajarea in scop turistic a plajelor, falezelor de agrement;  

- crearea, extinderea, modernizare infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilităților aferente: parcuri tematice, dezvoltate in jurul unui subiect asociat 
unor evenimente, personalități culturale, personaje sau perioade istorice, etc; 
parcuri științifice si educaționale (zone științifice tematice, exponate interactive, 
zona de spectacole, ateliere, etc);  parcuri de aventuri (instalație tiroliană, 
panouri de escalada, roller-coaster, centru/zona de agrement, etc); aquaparcuri 
(instalație de tobogane de apa, de rafting, tunele, saune, baie turceasca, bazine, 
loc de joaca pentru copii, etc); 

- reabilitare, modernizare drumuri de acces către infrastructura de agrement 
construita, amenajată, reabilitată, modernizată 

Acțiuni dedicate mediului economic local 

- sprijin pentru înființarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv digitalizarea atelierelor 
meșteșugărești care păstrează si valorifica tradițiile populare, inclusiv acțiuni de 
promovare a acestora; 

- înființarea de hub-urilor alimentare locale de tipul “one-stop” care permit 
grupurilor de fermieri si producători de a colabora pentru a servi nevoile 
clienților mari; 

- dezvoltarea de infrastructuri moderne pentru procesarea produselor 
alimentare si non alimentare(lâna, plante textile, etc.). 

Alte tipuri de acțiuni 

- construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea parcurilor, scuaruri, 
grădinilor publice, alte zone cu spatii verzi, pergole, alei, etc, reabilitarea 
monumentelor de for public (statui), inclusiv dotare cu mobilier urban; 

- instalarea, extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente; 
- crearea de platforme on-line pentru informare si promovare turistica; 
- dotarea muzeelor si a altor monumente istorice cu dispozitive pentru crearea 

realității virtuale, aplicații multimedia dezvoltate pentru tururi virtuale; 
- dezvoltarea sistemelor de bilete virtuale pentru vizitarea obiectivelor turistice; 
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- actiuni de crestere/dezvoltare a capacitatii administrative a beneficiarilor. 
 

e (ii) favorizarea 
dezvoltării integrate 
sociale, economice si de 
mediu la nivel local si a 
patrimoniului cultural, 
turismului si securității in 
afara  zonelor urbane 

1. Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si 
serviciilor culturale 

2. Sprijinirea întreprinzătorilor specializați in meșteșugurile tradiționale 

3. Reabilitare, modernizare drumuri de acces către obiective de patrimoniu cultural, 
ecumenic, istoric 

 
Exemple de acțiuni:  

- Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice; 
- Sprijin pentru înființarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv digitalizarea de ateliere 

meșteșugărești si spatii de artizanat care păstrează si valorifica tradițiilor populare, 
inclusiv acțiunii de promovare a acestora; 

- Dotarea obiectivelor cu dispozitive pentru crearea realității virtuale, aplicații 
multimedia dezvoltate pentru tururi virtuale; 

- Actiuni de crestere/dezvoltare a capacitatii administrative a beneficiarilor 

-UAT la nivel județean și rural 
-parteneriate între UAT 
-meșteșugari 
 

Prioritatea 7: Asistenta tehnica 

Operațiuni (orientativ) Potențiale categorii de 
beneficiari 

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR) 

- sprijinirea AM POR NE (inclusiv costuri administrative, respectiv de personal) pentru implementarea diferitelor 
etape ale POR NE, inclusiv identificarea si dezvoltarea proiectelor, intocmirea de documentatii tehnico economice 
pentru proiecte, pregatire, selectie, verificare si monitorizare, evaluare, control si audit; achizitia si instalarea 
echipamentelor IT si birotice, achizitia si dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul si 
implementarea POR NE;  

- achizitia de bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatilor specifice implementarii POR NE in cadrul AM POR 
NE;  

- sprijinirea organizatorica si logistica a CM POR NE si a altor comitete/ grupuri de lucru implicate in implementarea 
POR NE, inclusiv structurile de guvernare RIS3 NE; activitati specifice de evaluare a POR NE, inclusiv, a 
documentelor de programare (strategia de asistenta tehnica, strategia de comunicare, etc.);   

- elaborarea de studii si analize specifice POR NE, PDR NE si RIS3 NE; 
- instruiri (conferinte, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.) specifice domeniilor finantate in cadrul programului in 

scopul imbunatatirii cunostintelor, a competentelor beneficiarilor si a potentialilor beneficiari in ceea ce priveste 
POR NE; 

- imbunatatirea calificarii personalului din cadrul AM POR NE prin insturirea acestuia; 
- activitati de comunicare si vizibilitate POR NE (dezvoltarea si gestionarea instrumentelor de comunicare, inclusiv 

pagina web dedicata programului, realizarea si distribuirea materialelor informative si promovare, organizarea de 
evenimente de informare si promovare, campanii de promovare,  etc); 

Personalul AM POR NE din 
cadrul ADR Nord-Est 

75,84 
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- - sprijinirea pregatirii/implementarii/monitorizarii/evaluarii POR NE, PDR NE si RIS3 NE, inclusiv  pregatirea 
urmatoarei perioade de programare (studii, analize, pregatirea portofoliilor de proiecte POR NE, PDR NE, RIS3 NE 
etc); 

 


