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Priorități de 
investiții 

Obiectiv de 
politica/obiectiv 

specific 
Acțiuni/Tipuri de proiecte Posibili beneficiari 

Axa prioritară 1 – O 
regiune competitivă 
prin inovare, 
digitizare și 
întreprinderi 
dinamice  
 
 

OP 1/OS 1 Dezvoltarea 
capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate  
 

1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurilor de CDI si transfer tehnologic 
2. Înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea incubatoarelor și 

acceleratoarelor de afaceri, clusterelor parcurilor tehnologice și 
științifice, inclusiv parcuri smart cu impact la nivel regional 

- microîntreprinderi,  
- IMM-uri,  
- întreprinderi mari,  
- consorții de întreprinderi,  
- universități,  
- institute de cercetare,  
- parteneriate,  
- clustere,  
- entități de inovare și transfer 

tehnologic, 
- entități administrator ale 

structurilor suport pentru 
afaceri. 

OP 1/ OS 2 Fructificarea 
avantajelor digitalizării, 
în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al 
guvernelor 
 
 
 

1. Sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor prin: 
– adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la 

inovarea modelului de afaceri 
– sprijin pentru activități economice electronice și procese 

economice în rețea,  
– huburi de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și 

start-upuri în domeniul TIC, B2B 
2.  Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor digitale și incluziunii 

digitale 
– digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor 

platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru 
studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de 
projection and video maping; 

– sprijin pentru digitizarea invatamantului universitar prin asigurarea 

- instituții și autorități publice 
- IMM-uri 
- universitati, 
- unitati de invatamant 
- parteneriate 
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specific 
Acțiuni/Tipuri de proiecte Posibili beneficiari 

unei infrastructuri adecvate in vederea imbunatatirii accesului la 
tehnologie, respective dezvoltarea infrastructurii retelei nationale 
educationale (invatamant universitar/preuniversitar/gimnazial) ca 
poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare.  

– dezvoltarea universitatilor/liceelor tehnologice/alte unitati de 
invatamant ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / 
laboratoare 

OP 1/ OS 3 
Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-
urilor 

1. Sprijin pentru IMM-uri si microintreprinderi prin investitii in active 
corporale si necorporale pentru dezvoltarea capacitatii de productie  

2. investitii pentru facilitarea dezvoltarii tehnologice a companiilor 
3. Sprijin pentru dezvoltarea structurilor de afaceri 

 

Intreprinderi mici 

Intreprinderi mijlocii 
Micro-intreprinderi 

Axa prioritară  2 – O 
regiune cu orașe 
smart 
 
 

OP 1/OS 2 Fructificarea 
avantajelor digitalizării, 
în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al 
guvernelor 

1. Sprijin pentru intervenții de tip smart-city aplicabile in zone funcționale 
urbane prin achiziția de echipamente si softuri necesare in vederea 
dezvoltarii serviciilor digitale;  

2. Sprijin pentru digitizarea serviciilor publice locale prin achizitia de 
echipamente si softuri specifice si crearea unor infrastructuri 
centralizate pentru a putea permite accesul si crearea de servicii TIC, 
inclusiv asigurarea unei cooperari intre serviciile administratiei publice 
locale si institutiile publice.  

UAT 

UAT din zona urbană funcțională,  

parteneriate între UAT. 

Axa prioritară  3 – O 
regiune cu orașe 
prietenoase cu 
mediul 
 
 

OP 2/ OS 1 Promovarea 
eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

1. Investitii in cladiri rezidentiale / cladiri industriale in vederea 
asigurarii/imbunatatirii eficientei energetice, inclusiv activitati de 
consolidare si masuri pentru utilizarea unor surse alternative de 
energie;  

2. Investitii in cladiri publice in vederea asigurarii/imbunatatirii eficientei 
energetice, inclusiv activitati de consolidare si masuri pentru utilizarea 
unor surse alternative de energie;  

3. Sprijin pentru dezvoltarea si eficientizarea sistemelor de incalzire 
centralizata 

Autoritati si institutii publice centrale 

Autoritati si institutii publice locale 

Autoritati publice locale din mediul 

urban in parteneriat cu asociatiile de 

proprietari 

OP 2/ OS 7 
Îmbunătățirea 
protecției naturii și a 
biodiversității, a 
infrastructurii verzi în 

1. Sprijin pentru crearea sau imbunatatirea infrastructurii verzi (parcuri, 
zone din orase, gradini, etc) 

2. Sprijin pentru reabilitatrea infrastructurilor degradate si reutilizarea 
terenurilor 

Autoritati publice locale  

(UAT oras/UAT judet) 

Parteneriate 
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special în mediul urban 
și reducerea poluării 

OP 2/ OS 8 Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale 
sustenabile 

1. Sprijin pentru infrastructuri urbane curate: 
– dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru 

o utilizare eficienta a transportului public; 
– îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv 

realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de 
transport in comun 

– construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe 
coridoarele deservite de transport public) 

– construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv 
staţii de alimentare a automobilelor electrice); 

– realizarea de parcari, inclusive parcari surpraetajate, sisteme de tip 
park and ride; 

– extinderea, respectiv modernizarea transportului urban public cu 
mijloace ecologice, cum ar fi troleibuze, tramvaie (achizitia de 
material rulant) 

– achizitia de mijloace de transport /microbuze pentru pt transportul 
elevilor 

2. Investitii in infrastructura pentru moduri de transport alternativ: 
– crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni; 
– investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de 

inchiriere biciclete, etc 
3. Digitalizare transport urban 

– masuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e - 
ticketing pentru călători, sistematizarea intersectiilor etc.) 

Autoritati publice locale din mediul 

urban 

Parteneriate dintre autoritatile 
publice locale din mediul urban si apl 
din zona urbana functionala (daca e 
cazul) 

Axa prioritară 4 – O 
regiune accesibilă 
 
 

OP 3/ OS 3 Dezvoltarea 
unei mobilități 
naționale, regionale și 
locale durabile, 
reziliente în fața 
schimbărilor climatice, 

1. Modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura 
conectivitatea directa sau cu reteaua TEN-T, construirea unor noi 
segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau 
drumuri expres. 

2. Sprijin pentru investitii care vizeaza solutii de decongestionare a 
traficului in mediul urban; 

UAT de tip consiliu județean 

parteneriate între UAT 

UAT urban 
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inteligente și 
intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului 
la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

 

Axa prioritară 5 – O 
regiune educată 
 
 

OP 4/ OS 2 
Îmbunătățirea accesului 
la servicii de calitate și 
favorabile incluziunii în 
educație, formare și 
învățarea pe tot 
parcursul vieții prin 
dezvoltarea 
infrastructurii 

1. Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și 
grădinițe); 

2. Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul învățământ primar, 
secundar 

3. Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale). 

4. Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul terțiar 

Autoritati publice locale 

Universitati 

Axa prioritară 6 – O 
regiunea atractivă 
 
 

OP 5/ OS 1 Favorizarea 
dezvoltării integrate 
sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 
turismului și securității 
în zonele urbane 

1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 
istorice; 

2. Investitii în active turistice publice și servicii turistice conexe în zone 
care dispun de un potențial turistic valoros  

UAT de tip urban,  
UAT Judet (Consilii judetene) 
parteneriate între UAT, 
unități de cult,  
unități de cultură, 
ONG-uri, 
autorități ale administratiei publice 
centrale, 
Parteneriate.  

OP 5/ OS 2 Favorizarea 
dezvoltării integrate 
sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 
turismului și securității 
în afara zonelor urbane 

1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 
istorice din afara zonelor urbane; 

2. Investitii in active turistice publice și servicii turistice conexe în zone 
care dispun de un potențial turistic valoros din afara zonelor urbane; 

3. Centre de Agrement / Baze turistice (tabere școlare) din afara zonelor 
urbane; 

UAT rural,  
UAT Judet (Consilii judetene) 
unități de cult,  
unități de cultură, 
ONG-uri, 
autorități ale administrației publice 
centrale, 
Parteneriate. 

 


