
 

 

BENEFICIAR: Comuna Lapugiu de Jos, jud. Hundoara 

ELABORAT: SC Incorso Consult SRL – Sibiu                                                                                                              - 79-               

SURSE DE FINANȚARE 

Surse de finanţare nerambursabile: 

1. Fonduri Structurale – Uniunea Europeană și Consiliul Europei; 

2. Granturi - prin operatori de program de la nivel național; 

3. Buget local/ judetean; 

4. Parteneriate public – private. 

1. Fonduri Structurale pentru perioada 2016 – 2020: 

1. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 - program 

destinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 măsuri de finanțare și va avea alocat un 

buget în valoare de 9,85 miliarde de euro. Deoarece agricultura în România încă se 

află în stadiul de subzistență, aceste măsuri de finanțare se doresc a fi un instrument 

de dezvoltare a mediului rural românesc și de realizare a unei economii rurale 

durabile si prospere. Fermierii, asociațiile din mediul rural și toți solicitanții eligibili 

pot accesa aceste fișe și pot vedea care sunt condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru 

a obține fondurile europene. 

Structura Programului Național de Dezvoltare Rurală raportată la nevoile 

comunei Lăpugiu de Jos este următoarea: 

 

 

 

 

I. Submăsura 4.1 - 

Investiții în 

exploatații agricole 

Obiectivele submăsurii 4.1 Beneficiari eligibili 

-Îmbunătățirea performanțelor 

generale ale exploatațiilor agricole 

prin creșterea competitivității 

activității agricole, a diversificării 

producției agricole și a calități 

produselor obținute; 

-Restructurarea exploatațiilor de 

dimensiuni mici și medii și 

transformarea acestora în exploatații 

comerciale; 

-Respectarea standardelor comunitare 

aplicabile tuturor tipurilor de investiții; 

-Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole prin procesarea 

produselor la nivelul fermei și 

comercializarea directă a acestora în 

vederea creării și promovării lanțurilor 

alimentare integrate. 

-Fermierii, cu excepția persoanelor 

fizice neautorizate; 

-Cooperativele (cooperativele 

agricole și societățile cooperative 

agricole), grupuri de producători, 

constituite în baza legislației 

naționale în vigoare care deservesc 

interesele membrilor; 
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II. Submăsura 4.1a 

- Investiții în 

exploatații 

pomicole 

Obiectivele submăsurii 4.1a Beneficiari eligibili 

-Creșterea competitivității, 

diversificarea producției, creșterea 

calității produselor obținute și 

îmbunătățirea performanței generale a 

exploatațiilor pomicole; 

-Creșterea valorii adăugate a 

produselor prin sprijinirea procesării 

fructelor la nivel fermă și a 

comercializării directe a produselor 

obținute; 

-Dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare; 

-Eficientizarea costurilor de producție 

prin promovarea producerii și utilizării 

energiei din surse regenerabile în 

cadrul fermei și prin reducerea 

consumului de energie 

-fermieri, cu exceptia persoanelor 

fizice neautorizate; 

-Grupurile de producători și 

cooperative (societăților cooperative 

agricole și cooperativelor agricole, 

constituite în baza legislației 

naționale în vigoare,care activează în 

sectorul pomicol, cu condiția ca 

investițiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri. 

 

III. Submăsura 4.2 

- Sprijin pentru 

investiții în 

prelucrarea/ 

comercializarea și/ 

sau dezvoltarea de 

produse agricole 

Obiectivele submăsurii 4.2 Beneficiari eligibili 

-Înființarea și/sau modernizarea 

unităților de procesare și 

comercializare; 

-Introducerea de noi tehnologii pentru 

dezvoltarea de noi produse și procese; 

-Aplicarea măsurilor de protecția 

mediului inclusiv scăderea consumului 

de energie și a emisiilor GES; 

-Promovarea investițiilor pentru 

producerea și utilizarea energiei din 

surse regenerabile; 

-Creşterea numărului de locuri de 

muncă. 

-Întreprinderile definite conform 

legislației naționale în vigoare; 

-Cooperativele, grupurile de 

producători constituite în baza 

legislației naționale în vigoare; 

 

IV. Submăsura 4.2a 

- Investiții în 

procesarea/ 

marketingul 

produselor din 

sectorul pomicol 

Obiectivele submăsurii 4.2a Beneficiari eligibili 

-modernizarea și crearea de unități de 

procesare; 

-introducerea de noi tehnologii pentru 

dezvoltarea de noi produse și procese 

tehnologice; 

-creșterea valorii adăugate a 

produselor din sectorul pomicol; 

-îmbunătățirea controlului intern al 

calității; 

-creșterea numărului de locuri de 

muncă; 

-scăderea consumului de energie și a 

emisiilor de GES. 

-Întreprinderile micro, mici, mijlocii 

și mari, definite conform legislației 

naționale în vigoare; 

-Cooperativele și grupurile de 

producători care realizează investiții 

corporale și necorporale pentru 

procesarea și marketingul produselor 

agricole. 
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V. Submăsura 4.3 - 

Investiții pentru 

dezvoltarea, 

modernizarea sau 

adaptarea 

infrastructurii 

agricole și silvice 

Obiectivele submăsurii 4.3 Beneficiari eligibili 

- sM4.3 - IRIGAȚII: 

Modernizarea infrastructurii de 

irigații. 

- sM4.3 - AGRICOL: 

Cresterea competitivităţii sectorului 

agricol prin îmbunătăţirea 

accesibilităţii exploataţiilor agricole; 

Modernizarea şi adaptarea căilor de 

acces; 

Asigurarea unei bune aprovizionare şi 

un acces mai facil către consumatori şi 

pieţele de desfacere. 

- sM4.3 - SILVIC: 

Înființarea, extinderea și modernizarea 

căilor de acces în cadrul fondului 

forestier. 

- sM4.3 - IRIGAȚII: 

Organizații/ federații ale 

utilizatorilor de apă, constituite din 

proprietari/utilizatori de terenuri 

agricole în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

- sM4.3 - AGRICOL: 

Unități Administrativ Teritoriale şi/ 

sau Asociații ale acestora constituite 

conform legislației naționale în 

vigoare. 

- sM4.3 - SILVIC: 

Persoane juridice de drept privat/alte 

forme de organizare proprietari de 

pădure și/ sau asociațiile acestora 

conform legislației în vigoare; 

Unități Administrativ Teritoriale și/ 

sau Asociații ale acestora, proprietari 

de pădure; 

Administratorul fondului forestier 

proprietate publică a statului 

conform legislației în vigoare. 

 

 

VI. Submăsura 6.1 

- Sprijin pentru 

instalarea tinerilor 

fermieri 

Obiectivele submăsurii 6.1 Beneficiari eligibili 

-Creşterea numărului de tineri fermieri 

care încep pentru prima dată o 

activitate agricolă ca şefi/conducători 

de exploataţie, fiind încurajați să 

devină competitivi, să se asocieze, să 

participe la lanţurile alimentare 

integrate; 

-Îmbunătăţirea managementului, 

creşterea competitivităţii sectorului 

agricol şi sprijinirea procesului de 

modernizare şi conformitate cu 

cerinţele pentru protecţia mediului, 

igienă şi bunăstarea animalelor și 

siguranţa la locul de muncă; 

-Crearea posibilității tinerilor fermieri 

rezidenți, cu un minim de cunoștinte 

de bază, în vederea instalării ca şefi/ 

conducători ai exploatației agricole. 

-Tinerii fermieri în conformitate cu 

definiția prevăzută la art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploatației 

agricole 

-Persoanele juridice în care un tânăr 

fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 

1305/2013 care se instalează 

împreună cu alți tineri fermieri și 

care exercită un control efectiv pe 

termen lung în ceea ce privește 

deciziile referitoare la gestionare, 

beneficii și riscuri financiare în 

cadrul exploatației respective 
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VII. Submăsura 6.2 

- Sprijin pentru 

înființarea de 

activități neagricole 

în zone rurale 

Obiectivele submăsurii 6.2 Beneficiari eligibili 

-Crearea de noi activități non – 

agricole, în special, pentru fermierii de 

mici dimensiuni sau membrii 

familiilor lor și în general, pentru 

micii întreprinzători din mediul rural; 

-Diversificarea economiei rurale prin 

creșterea numărului de 

microîntreprinderi și întreprinderi mici 

în sectorul non-agricol, dezvoltarea 

serviciilor și crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural; 

-Încurajarea menținerii și dezvoltării 

activităților tradiționale.; 

-Fermierii sau membrii unei 

gospodarii agricole din spațiul rural, 

care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-

agricole pentru prima dată; 

-Persoanele fizice neautorizate nu 

sunt eligibile; 

-Micro-întreprinderi și 

întreprinderile mici din spațiul rural, 

care își propun activități non-

agricole, pe care nu le-au mai 

efectuat până la data aplicării 

sprijinului 

-Micro-întreprinderi și întreprinderi 

mici noi, înființate în anul depunerii 

Cererii de Finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care 

nu au desfășurat activități până în 

momentul depunerii 

proiectului(start-ups). 

 

VIII. Submăsura 

6.3 - Sprijin pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici 

 

Obiectivele submăsurii 6.3 Beneficiari eligibili 

- Îmbunătățirea managementului 

exploatației agricole; 

- Orientarea spre piață a exploatațiilor 

agricole de mici dimensiuni; 

-Fermierii, care dețin în proprietate 

sau folosință o exploatație agricolă 

încadrată în categoria de fermă 

mică* pentru o perioadă de 

minimum 10 ani: 

* Dimensiunea unei ferme mici este 

cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO 

(valoarea producției standard). 

 

IX. Submăsura 6.4 

- Investiții în 

crearea și 

dezvoltarea de 

activități neagricole 

 

Obiectivele submăsurii 6.4 Beneficiari eligibili 

-  Stimularea mediului de afaceri din 

rural, contribuind la creșterea 

numărului de activități non-agricole 

desfășurate în zonele rurale; 

- Dezvoltarea activităților non-agricole 

existente; crearea de locuri de muncă, 

creșterea veniturilor populației rurale 

și diminuarea disparităților dintre rural 

și urban; 

-Micro-întreprinderile și 

întreprinderile mici existente, din 

spațiul rural; 

-Micro-întreprinderile și 

întreprinderile mici nou-înființate, 

din spațiul rural, care fac dovada 

cofinanțării; 

-Fermierii sau membrii unor 

gospodării agricole care își 

diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei 

activități non-agricole în cadrul 

întreprinderii deja existente 

încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici. 
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X. Submăsura 9a - 

Înființarea 

grupurilor de 

producători în 

sectorul pomicol 

Obiectivele submăsurii 9a Beneficiari eligibili 

-Îmbunătățirea performanțelor 

generale ale exploatațiilor pomicole; 

-O mai bună integrare pe piață a 

producătorilor primari; 

-Creșterea veniturilor producătorilor 

prin comercializarea în comun a 

producției; 

-Crearea și promovarea lanțurilor 

scurte; 

-Respectarea standardelor comunitare 

de mediu si climă, siguranță 

alimentară etc; 

-Grupurile de producători din 

sectorul pomicol care se încadrează 

în definiția IMM-urilor și care au 

fost recunoscute oficial de către 

autoritatea competentă după 1 

ianuarie 2014 și înainte de solicitarea 

sprijinului; 

 

2. Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 - urmareste sa 

continue realizarea obiectivelor de investitii strategice incepute deja prin Programul 

pentru Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. 1,58 miliarde de euro sunt 

astfel disponibile pentru cercetare – dezvoltare si inovare. Vor primi finantare 

clusterele de inovare, intreprinderile nou-infiintate inovatoare dar si startup-urile. 

Domeniile finantate vor fi: bioeconomia, tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, 

energie, mediu si schimbarile climatice, eco-nano-tehnologii si materiale avansate. In 

acelasi timp, Programul Operational vizeaza si cresterea calitatii si a utilizarii 

serviciilor publice electronice. Vor fi sustinute folosirea tehnologiilor informatice si de 

comunicare in educatie, cultura si sanatate. Programul va sprijini astfel dezvoltarea 

infrastructurii broadband in intreaga tara, creand legaturi esentiale intre mediul rural si 

mediul urban. 

Structura Programului Operational Competitivitate raportata la nevoile comunei 

Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

I.Axa Prioritară 1 - 

Cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare 

în sprijinul 

competitivității 

economice și 

dezvoltarii afacerilor 

Priorități de Investiții Actiuni 

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, 

dezvoltarea de legături și sinergii 

între întreprinderi, centrele de 

cercetare și dezvoltare și 

învățământul superior, în special 

promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, 

transferul de tehnologii, inovarea 

socială, ecoinovarea și aplicațiile de 

servicii publice, stimularea cererii, 

crearea de rețele și de grupuri și 

inovarea deschisă  prin specializarea 

inteligentă, precum și sprijinirea 

-Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri 

de CD 

-Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor 

reţele de centre CD, coordonate la 

nivel naţional şi racordate la reţele 

europene şi internaţionale de profil 

și asigurarea accesului 

cercetătorilor la  publicații 

științifice și baze dedate europene 

și internationale 

-Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii 

cu acţiunile de CDI ale 

programului-cadru ORIZONT 2020 
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activităților de cercetare tehnologică 

și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de 

validare precoce a produselor, 

capacităților de producție avansate și 

de primă producție, în special în 

domeniul tehnologiilor generice 

esențiale și difuzării tehnologiilor de 

uz general. 

al Uniunii Europene şi alte 

programe CDI internaționale 

-Acțiune 1.1.4: Atragerea de 

personal cu competențe avansate 

din străinătate pentru consolidarea 

capacității CD. 

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor 

de cercetare și inovare (C&I) și a 

capacităților pentru a dezvolta 

excelența în materie de C&I și 

promovarea centrelor de competență, 

în special a celor de interes 

european, prin conectarea acestora 

cu structuri existente sau emergente 

de clusterizare care urmăresc 

inovarea și dezvoltarea economică, 

într‐un mod care răspunde nevoilor 

de dezvoltare în care sunt interesate 

comunitățile în care acestea se 

dezvoltă. 

-Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru inovare prin 

proiecte de CDI derulate de 

întreprinderi individual sau în 

parteneriat cu institutele de CD și 

universități, în scopul inovării de 

procese și de produse în sectoarele 

economice care prezintă potențial 

de creștere 

-Acțiune 1.2.2: Instrumente de 

creditare și măsuri de capital de risc 

în favoarea IMM-urilor inovative și 

a organizațiilor de cercetare care 

răspund cererilor de piață 

-Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru 

transfer de cunoştinţe (Knowledge 

Transfer Partnerships) 

 

II.Axa Prioritară 2 - 

Tehnologia 

Informației și 

Comunicației (TIC) 

pentru o economie 

digitală competitivă 

Priorități de Investiții Actiuni 

2.1. Extinderea conexiunii în bandă 

largă și difuzarea rețelelor de mare 

viteză, precum și sprijinirea adoptării 

tehnologiilor emergente și a rețelelor 

pentru economia digitală; incluziune 

digitală, cultură online și e‐sănătate. 

-Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea 

infrastructurii în bandă largă și a 

accesului la internet. 

2.2. Dezvoltarea produselor și 

serviciilor TIC, a comerțului 

electronic și a cererii de TIC. 

-Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii 

valorii adăugate generate de 

sectorul TIC și a inovării în 

domeniu prin dezvoltarea de 

clustere 

-Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării 

TIC pentru dezvoltarea afacerilor, 

în special a cadrului de derulare a 

comerțului electronic. 

2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC 

pentru guvernare electronică, 

e‐learning. 

-Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și 

asigurarea interoperabilității 

sistemelor informatice dedicate 

serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 

centrate pe evenimente din viața 

cetățenilor și întreprinderilor, 
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dezvoltarea cloud computing 

guvernamental și a comunicării 

media sociale, a Open Data şi Big 

Data 

-Acțiunea 2.3.2 Asigurarea 

securității cibernetice a sistemelor 

OS 2.4 TIC și a rețelelor 

informatice 

-Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea 

conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e‐educație, e‐incluziune, 

e‐sănătate și e‐cultură. 

 

3. Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 - programul 

urmareste valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila in 

viitor si va avea alocat un buget in valoare de 5 miliarde de euro. Prin acest program se 

vor realiza investitii prin care cetatenii romani vor reusi sa isi gaseasca un loc de 

munca, sa isi imbunatateasca nivelul de educatie si de competente, precum si pentru a 

contribui la reducerea saraciei si a excluziunii sociale, la promovarea unor servicii 

sociale mai bune si la eficientizarea institutiilor de pe piata muncii. Autoritatile locale 

si centrale, asociatiile, ONG-urile si firmele pot accesa aceste fise si pot vedea care 

sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru a obtine fondurile europene. 

Structura Programului Operational Capital Uman raportata la nevoile comunei 

Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

 

I. Axa Prioritară 2 

- Îmbunătățirea 

situației tinerilor 

din categoria 

NEETs 

Context Obiective 

-În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 

obiective specifice: în contextul 

primelor 2 obiective specifice vor fi 

vizate cele 5 regiuni care nu sunt 

eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de 

Muncă pentru Tineri, respectiv 

regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, 

Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

dat fiind faptul că nevoia de susţinere 

a tinerilor pe piaţa muncii a fost 

identificată în toate regiunile; 

-creșterea ocupării tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 

înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare, cu rezidența în regiunile 

eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, 

Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 

-îmbunătăţirea nivelului de 

competenţe, inclusiv prin evaluarea și 

certificarea competențelor dobândite 

în sistem non-formal și informal al 

tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 

16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul 

Public de Ocupare, cu rezidența în 

regiunile eligibile (București-Ilfov, 

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 

Oltenia) 

-creșterea numărului tinerilor NEETs 

inactivi înregistrați la Serviciul Public 

de Ocupare. 
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II. Axa Prioritară 

3 - Locuri de 

muncă pentru toți 

Obiectiv Actiuni pentru angajati 

Obiectivul specific vizat de prezenta 

prioritate de investiţii îl reprezintă 

îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 

competențe/ aptitudini aferente 

sectoarelor economice/ domeniilor 

identificate conform SNC şi SNCDI 

ale angajaților. 

-Participarea angajaților la programe 

de formare profesională (cursuri de 

calificare de nivel 2-4 conform 

Cadrului Național al Calificărilor, 

cursuri de scurtă durată, de 

specializare și perfecționare etc.) în 

concordanță cu cerințele locurilor de 

muncă din sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate 

conform SNC şi din domeniile de 

specializare inteligentă conform 

SNCDI. O atenţie deosebită va fi 

acordată participării la programe de 

formare profesională a angajaţilor 

vârstnici 

-Evaluare/ validare și certificare 

pentru recunoaşterea competențelor 

aferente cerințelor locurilor de muncă 

din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC 

şi din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI. 

III.Axa Prioritară 4 

- Incluziunea socială 

 și combaterea 

sărăciei 

Obiective Actiuni pentru angajatori 

-reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

în care există populație aparținând 

minorității roma, prin implementarea 

de măsuri integrate; 

-reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

(non roma), prin implementarea de 

măsuri integrate; 

-îmbunătățirea alfabetizării digitale a 

populației din comunități 

dezavantajate prin susținerea 

procesului de formare în cadrul rețelei 

PAPI (eincluziune); 

-reducerea numărului de persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile care 

au depăşit situaţia de vulnerabilitate 

prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/ socio-profesionale/ formare 

profesională etc. adecvate nevoilor 

specifice în vederea integrării socio-

profesionale. 

-Stimularea angajatorilor pentru 

organizarea de programe de învățare 

la locul de muncă. 
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IV.Axa Prioritară 5 - 

Dezvoltare locală 

plasată sub 

 responsabilitatea 

comunității (DLRC) 

 

Context 

 

Obiective 

Măsurile planificate vor contribui, 

în principal, la îndeplinirea 

obiectivului-ţintă asumat în cadrul 

PNR, acela de reducere cu 580.000 

a numărului persoanelor expuse 

riscului de sărăcie şi excluziune 

socială până în 2020, precum și la 

obiectivele asumate în domeniul 

ocupării forței de muncă, educației 

și al sănătății. 

-reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile 

marginalizate (roma și non-roma) din 

orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu populație 

aparținând minorității Roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni 

integrate în contextul mecanismului 

de DLRC; 

-reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe 

cu o populație de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de 

măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC. 

 

 

 

 

 

 

V.Axa 

Prioritară 6 - 

Educație și 

competențe 

Obiective 

specifice 

Actiuni 

 

Obiectiv 

specific 

6.2 

-Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în 

special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând 

minorității roma și a celor din mediul rural; 

 

 

Obiectiv 

specific 

6.3 

-Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității 

roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-

economic 

-Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei 

obligatorii; 

 

Obiectiv 

specific 

6.4 

-Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri 

și adulți care nu și-au finalizat educațiaobligatorie; 

 

 

 

Obiectiv 

specific 

6.5 

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar 

obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de 

tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe 

cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul 

primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip 

TIC; 

-Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) 
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care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din 

învățământul obligatoriu; 

-Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea 

curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și 

cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale 

deschise; 

-Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului 

revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și 

tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-

economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități. 
 

 

 

 

Obiectiv 

specific 

6.6 

-Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic 

din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici 

manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării 

unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a 

furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru 

prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării 

metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum 

centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul 

personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor 

vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi 

speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic; 

-Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ 

personalul de sprijin prin rute alternative de formare; 

-Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul 

didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere 

intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale 

personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea 

completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile 

de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI. 

 

4. Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020- 

abordează deficiențele principale identificate în administrația publică și vine în 

întâmpinarea nevoilor și cerințelor ce derivă atât din legislația europeană relevantă, cât 

și din legislația națională incidentă; 

Structura Programului Operational Capacitate Administrativă raportata la 

nevoile comunei Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

 

 

 

 

 

 

I.Axa prioritară 1 - 

Obiective specifice Actiuni 

Obiectivul specific 1.1 - 

Dezvoltarea și introducerea de 

sisteme și standarde comune în 

administrația publică ce 

optimizează procesele decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de 

afaceri în concordanță cu SCAP; 

-Planificarea strategică și bugetarea pe 

programe la nivel central; 

-Dezvoltarea de sisteme și instrumente 

de management; 

-Îmbunătățirea politicilor publice și 

creșterea calității reglementărilor; 

-Simplificarea procedurilor 
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Administrație 

publică și sistem 

judiciar eficiente 

administrative și reducerea birocrației 

pentru cetățeni și mediul de afaceri prin 

simplificarea poverii administrative ce 

afectează mediul de afaceri și 

simplificarea procedurilor 

administrative pentru cetățeni; 

-Măsuri pentru susținerea ONG-urilor 

și a partenerilor sociali 

-Dezvoltarea competențelor și 

cunoștințelor personalului din 

autoritățile și instituțiile publice 

(inclusiv decidenți politici). 

Obiectivul Specific 1.2 - 

Dezvoltarea și implementarea de 

politici și instrumente unitare și 

moderne de management al 

resurselor umane; 

 

-Cadru legal și instituțional privind 

managementul resurselor umane; 

-Instrumente moderne de management 

al resurselor umane pentru creșterea 

profesionalismului și a atractivității 

administrației publice. 

Obiectivul Specific 1.3 - 

Dezvoltarea și implementarea de 

sisteme standard și instrumente 

moderne și eficiente de 

management la nivelul instituțiilor 

din sistemului judiciar. 

-Sistem de management strategic și 

operațional, integrat, prin care să fie 

asigurate deciziile cheie ce privesc 

administrarea justiției; 

-Capacitate instituțională consolidată la 

nivelul sistemului judiciar pentru 

creşterea performanţei instituţionale, 

inclusiv pentru continuarea punerii în 

aplicare a noilor coduri. 
 

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea 

transparenței și responsabilității 

sistemului de achiziții publice în 

vederea aplicării unitare a 

normelor și procedurilor de 

achiziții publice și reducerea 

neregulilor în acest domeniu. 

-Măsuri care urmăresc să 

îmbunătățească cadrul legal și 

instituțional în domeniul achizițiilor 

publice; 

-Sprijin pentru măsuri care să vizeze 

îmbunătățirea pregătirii și 

managementului procedurilor de 

achiziții publice, și asigurarea 

executării corecte a contractelor; 

-Dezvoltarea competențelor și 

cunoștințelor personalului din 

autoritățile și instituțiile publice 

(inclusiv decidenți politici). 

 

 

 

 

 

II. Axa prioritară 2 - 

Obiective specifice Actiuni 

Obiectivul Specific 2.1 - 

Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează 

procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu 

-Planificare strategică și financiară; 

-Sprijinirea introducerii de instrumente, 

procese de management la nivel local; 

-Măsuri pentru susținerea organizațiilor 

non-guvernamentale și a partenerilor 

sociali; 
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Administrație 

publică și sistem 

judiciar accesibile și 

transparente 

SCAP. -Dezvoltarea abilităților personalului 

din autoritățile și instituțiile publice 

locale (inclusiv a factorilor de decizie 

la nivel politic). 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea 

transparenței, eticii și integrității în 

cadrul autorităților și instituțiilor 

publice. 

-Măsuri de creștere a transparenței în 

administrația public; 

-Mecanisme administrative (audit, 

control, control managerial intern); 

-Capacitatea administrativă de a 

preveni și a reduce corupția; 

-Educație anticorupție. 

Obiectivul Specific 2.3 - 

Asigurarea unei transparențe și 

integrități sporite la nivelul 

sistemului judiciar în vederea 

îmbunătățirii accesului și a calității 

serviciilor furnizate la nivelul 

acestuia. 

-Consolidarea planurilor de formare a 

personalului din sistemul judiciar 

raportat la noul cadru legislativ şi 

evoluţia practicii judiciare; 

-Elaborarea de materiale suport pentru 

formare precum ghiduri, manuale, 

instrumente IT (e-learning, sisteme 

audio-video, aplicații mobile etc.) etc.; 

-Organizarea de conferințe, seminarii, 

stagii de formare și specializare pentru 

formarea profesională a personalului de 

la nivelul sistemului judiciar și a 

practicienilor dreptului; 

-Dezvoltarea şi aplicarea de politici 

îmbunătățite de acordare a asistenţei 

juridice, de evaluare a calităţii şi 

monitorizare a asistenţei; 

-Organizarea de campanii de 

informare, educație juridică și 

conștientizare; 

-Dezvoltarea și diversificarea paletei de 

servicii de consiliere și asistență 

juridică adecvate nevoilor cetățeanului; 

-Promovarea și consolidarea metodelor 

alternative de soluționare a litigiilor 

prin derularea de campanii de 

informare a justițiabililor și 

magistraților, acțiuni de formare a 

practicienilor; 

-Îmbunătățirea activității de executare a 

hotărârilor judecătorești; 

-Dezvoltarea sistemelor informatice 

necesare asigurării unui grad sporit de 

transparenţă şi accesibilitate a 

serviciilor furnizate de sistemul 

judiciar. 
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Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea 

transparenței și responsabilității 

sistemului de achiziții publice în 

vederea aplicării unitare a 

normelor și procedurilor de 

achiziții publice și reducerea 

neregulilor în acest domeniu. 

-Măsuri care urmăresc să 

îmbunătățească cadrul legal și 

instituțional în domeniul achizițiilor 

publice; 

-Sprijin pentru măsuri care să vizeze 

îmbunătățirea pregătirii și 

managementului procedurilor de 

achiziții publice, și asigurarea 

executării corecte a contractelor; 

-Dezvoltarea competențelor și 

cunoștințelor personalului din 

autoritățile și instituțiile publice 

(inclusiv decidenți politici). 

 

5. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 - are drept 

scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene 

Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de 

parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management 

financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele 

Membre şi Comisia Europeană;  

Structura Programului Operational Asistenta Tehnica raportata la nevoile 

comunei Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

 

 

 

I. Axa Prioritară 1 - 

Întărirea capacității 

beneficiarilor de a 

pregăti și implementa 

proiecte finanțate din 

FESI și diseminarea 

informațiilor privind 

aceste fonduri 

Obiective specifice Actiuni 

Obiectivul specific 1.1. 

Întărirea capacității 

beneficiarilor de 

proiecte finanțate din 

FESI de a pregăti şi 

implementa proiecte. 

-1.1.1 Instruire orizontală pentru potențialii 

beneficiari și beneficiarii FESI si instruire 

specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și 

POC, atât în faza de identificare și elaborare a 

proiectelor, cât și în faza de implementare a 4 

acestora, care se va realiza pe bază de analize 

pentru identificarea nevoilor de formare; 

-1.1.2 Sprijin pentru dezvoltarea şi punerea în 

practică de asistenţă orizontală pentru 

beneficiarii FESI prin realizarea de activități 

care conduc la dezvoltarea capacităţii de 

management de proiecte cum ar fi: elaborarea 

și îmbunătățirea ghidurilor de bune practici; 

help desk și asistență pentru implementarea 

proiectelor etc. Totodată, în cadrul acestei 

acțiuni se va acorda asistenţă specifică pentru 

beneficiarii POAT, POIM și POC, în principal 

pentru help desk și asistență pentru 

identificare, pregătirea și implementarea 

proiectelor, precum și sprijin pentru 

dezvoltarea portofoliilor de proiecte, prioritate 
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având beneficiarii proiectelor majore și 

strategice din POIM care vizează 

infrastructura de mediu, protecţia mediului și 

managementul riscurilor. Se va acorda de 

asemenea sprijin pentru coordonarea 

implementării strategiilor Investitițiilor 

Teritoriale Integrate și planurilor integrate de 

dezvoltare ale polilor de creștere. 

 

6. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PO AD) 2014 

– 2020 – este programul operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă 

materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate; 

Structura Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

raportata la nevoile comunei Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

Pentru deprivarea alimentară (lipsa alimentelor de bază) :  

 Achiziţia de alimente de bază;  

 Distribuirea alimentelor de bază, însoţită după caz de măsuri auxiliare; 

Pentru precaritate materială de bază la copii (lipsa materialelor şcolare) 

 Achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane; 

 Distribuirea rechizitelor şcolare şi ghiozdanelor. 

7. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 - a fost 

elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul 

de Parteneriat 2014-2020. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei 

Europa 2020, în corelare cu PNR şi recomandările specifice de ţară, concentrându-se 

asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de 

carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin 

promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă 

a resurselor; 

Structura Programului Operational Infrastructură Mare raportata la nevoile 

comunei Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

 

 

 

I. Axa Prioritară 4 - 

Protecţia mediului 

prin măsuri de 

conservare a 

Obiective specifice Actiuni 

4.1 Creşterea gradului 

de protecţie şi 

conservare a 

biodiversităţii şi 

refacerea 

ecosistemelor 

-Continuarea elaborării planurilor de 

management/seturilor de măsuri de conservare / 

planurilor de acțiune pentru ariile naturale 

protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și 

pentru speciile de interes comunitar neacoperite 

de proiectele anterioare, cu accent pe: 
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biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii 

aerului şi 

decontaminare a 

siturilor poluate 

istoric 

degradate. -Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi 

evaluarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară; 

-Inventarierea speciilor sălbatice de interes 

comunitar în vederea determinării măsurilor 

pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

-Alte activități necesare specifice elaborării 

planurilor de management; 

-Implementarea planurilor de management / 

seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de 

acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru 

speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv 

cele situate în mediul marin), în special: 

-Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării 

de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia 

ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor 

naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 

2000; 

-Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 

-Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice 

la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 

biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei 

pentru lucrările de barare transversală a cursului 

de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea 

albiei și a reliefului din lunca inundabilă a 

corpurilor de apă, etc); 

-Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, 

crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a 

speciilor, conservarea conectivităţii şi 

funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau 

îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii 

protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

-Alte tipuri de măsuri similare, conform 

planurilor de management; 

-Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate 

şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare 

ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale 

protejate, în acord cu obiectivele europene în 

domeniu, inclusiv în mediul marin; 

-Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 

evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea 

factorilor de presiune exercitaţi asupra 

biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.). 
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8. Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 - obiectivul general al PO 

Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial 

si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, 

prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor 

infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in 

special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a 

munci. 

Structura Programului Operational Regional raportata la nevoile comunei 

Lapugiu de Jos este urmatoarea: 

I.Axa Prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Activitati 

- construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii 

IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), 

utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea 

incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea 

serviciilor aferente. 

II. Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea creșterii 

eficienței energetice în 

clădirile publice 

Activitati 

- eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare 

a acestora 

eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de 

consolidare a acestora 

investiții în iluminatul public; 

măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție 

mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.). 

III. Axa Prioritară 5 - 

Conservarea, protecția 

și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural 

Activitati 

- restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural. 

IV. Axa Prioritară 6 - 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de 

importanță regională și 

locală 

Activitati 

- reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura 

conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T; 

- construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut 

de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv. 

V. Axa Prioritară 7 - 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Activitati 

- valorificarea economică a potențialului turistic balnear; 

- valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local 

infrastructură turistică publică de agrement. 

VI. Axa Prioritară 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

şi sociale 

Activitati 

- construcţia de spitale regionale 

-reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene 

de urgenţă; 

-reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
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medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe) 

-construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată; 

-reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip 

familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc. 

 

VII. Axa Prioritară 10 - 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

Activitati 

-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei 

pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII); 

-reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor 

profesionale, liceelor tehnologice; 

-reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale universitarerestaurarea, protecția și valorificarea 

patrimoniului cultural.. 

 

VIII. Axa Prioritară 11 - 

Cadastru și 

înregistrarea 

proprietăților în zonele 

rurale din România 

Activitati 

-integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in 

zonele rurale ale României; 

-servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 

-management, Strategie și Tactici. 

 

 

2. Granturi pentru perioada 2016 – 2020: 

2.1 Orizont 2020 - Cerere de propuneri proiecte pentru “Renastere rurala” 2016; 

Topicurile pe care se poate aplica pentru cofinantare in conformitate cu nevoile 

comunei Lapugiu de Jos : 

1. RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de guvernare consolidate pentru 

sinergii în relatia rural-urban; 

2. RUR-04-2016: Apa în exploatarile agricole – îmbunatatirea agricola si 

impactul acesteia asupra alimentarii cu apa potabila; 

3. RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a culturilor pentru livrarea de 

produse alimentare, hrana pentru animale, produse industriale si servicii 

ecosistemice – de la beneficiile fermei la organizarea lantului de productie; 

4. RUR–11-2016: Demonstratii la ferma: mecanisme de învatare aprofundata 

de la agricultor la agricultor; 
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2.2 Mecanism Financiar Norvegian (MFN) - implementare Granturi Norvegiene 

Obiectivul general al Fondului ONG in Romania este “Consolidarea dezvoltarii 

societatii civile  si cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare 

sustenabila” si va contribui la obiectivele generale ale granturilor Spatiului Economic 

European (SEE) si norvegiene 2009-2014, de a reduce disparitatile economice si 

sociale in Spatiul Economic European si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si 

statele donatoare Islanda, Liechtenstein si Norvegia. 

Operatorul Fondului ONG in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii 

Civile, impreuna cu partenerii sai Fundatia pentru Parteneriat si  Centrul de Resurse 

pentru Comunitatile de Romi. 

Componente: 

 Implicare 

 Justitie Sociala 

 Dezvoltare Durabila 

 Servicii Sociale de Baza 

 Dezvoltarea Capacitatii ONG 

 

2.3 Programul de Cooperare Elvetiano – Roman – implemantare Granturi 

Elvetiene 

Obiectivul general al schemei de grant pentru parteneriate este sa promoveze 

si/sau sa consolideze parteneriatele institutionale dintre partenerii romani si elvetieni 

pentru: 

 a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii; 

 intarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali romani; 

 a beneficia de valoarea adaugata elvetiana; 

 a contribui la intarirea parteneriatelor. 

3. Buget local/ judetean 

Resursele financiare provenite din bugetul local/ judetean pot constitui, de cele mai 

multe ori, plafonul anual bugetar, aferent contributiei/cofinantarii financiare solicitata 

de institutile finantatoare. Drept urmare bugetul local poate fi considerat o sursa 

permanenta de finantare a proiectelor de dezvoltare locala. 



 

 

BENEFICIAR: Comuna Lapugiu de Jos, jud. Hundoara 

ELABORAT: SC Incorso Consult SRL – Sibiu                                                                                                              - 97-               

4. Parteneriate public – private 

Parteneriatele public-private incurajeaza implicarea activa a agentilor economici, in 

procesul de dezvoltare a comunitatii locale. De asemenea parteneriatele public-private 

cu organizatiile nonguvernamentale de la nivel local, judetean sau national pot 

imbunatatii nivelul de trai al cetatenilor prin investitii in capital uman local si nu 

numai. 

 

 

SURSE 

http://www.afir.info/ 

http://www.finantare.ro/ 

http://www.fonduri-structurale.ro/ 

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

http://www.fondong.fdsc.ro/ 

http://www.fdsc.ro/ 
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