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ACORDUL DE 
PARTENERIAT

� este un document de programare care, conform proiectului de pachet legislativ UE
2014-2020, urmează să fie încheiat între Româniași Comisa Europeană, asigurând
cadrul de implementare a Fondurilor Europene Structuraleși de Investiții (FESI)
2014-2020;

� stabilește modalitatea în care vor fi concentrate investițiile din FESI 2014-2020
pentru a promova competitivitatea, convergența și cooperarea, în vederea încurajării
obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creștere economică și incluziune
socială;



ACORDUL DE 
PARTENERIAT

� investițiile din FESI 2014-2020 vor constitui unul dintre cele mai importante
instrumente pentru reducerea disparităților de dezvoltare între diferitele regiuni ale
României, darși între țara noastră și celelalte State Membre;

� pentru 2014-2020, alocarea din fondurile europene se va face pe cele 11 obiective
tematice (OT), în concordanță cu nevoile identificate la nivel național și local, și în
conformitate cu prevederile regulamentelor europene.



ACORDUL DE 
PARTENERIAT

� implementarea FESI 2014-2020 se va realiza prin coordonarea atribuțiilor de
autoritate de management la nivelul a trei ministere: Ministerul FondurilorEuropene
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;

� coordonarea vaține seama, pe de o parte, de lecțiile învățate în perioada 2007-2013,
și va urmări eficientizarea procesului de implementareși reducere a poverii
administrative, iar pe de altă parte, concentrarea tematică a fondurilor va asigura
obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, dar și continuitatea intervențiilor
sustenabile din actuala perioadă de programare;



AUTORITĂŢI DE 
MANAGEMENT

�Ministerul Fondurilor Europene pentru
managementul a 4 programe operaționale care vizează:

� PO Capital Uman (educație, ocupare, incluziune socială);

� PO Infrastructurămare (transport, mediuși energie);

� PO Competitivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda Digitală);

� PO Asistență tehnică;



AUTORITĂŢI DE 
MANAGEMENT

� Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice:
� PO Regional;

� PO Capacitate administrativă;

� Programele de cooperare teritorială europeană ;



AUTORITĂŢI DE 
MANAGEMENT

�Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:
� Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală;

� PO pentru Pescuit;
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ECONOMIA SOCIALĂ

� în cadrul documentului consultativ pentru elaborarea Acordului de
Parteneriat, economia socială este tratată în contextul obiectivului tematic 9
„Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”;

� la nivelul programelor operaţionale, economia socială va fi evidenţiată la
nivelul Programului Operaţional Capital Uman.



ECONOMIA SOCIALĂ
Principalele direcţii de 

acţiune 

� dezvoltarea economiei sociale şi a antreprenoriatului social în vederea
facilitării accesului şi participării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile;

� susţinerea întreprinderilor sociale şi a activităţilor economiei sociale,
precum şi asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor sociale;



ECONOMIA SOCIALĂ
Principalele direcţii de 

acţiune 

� susţinerea educaţiei şi programelor de formare profesionale în vederea
promovării antreprenoriatului social, încurajarea transferului de bune
practici, metode, know‐how în domeniul economiei sociale şi a incluziunii
sociale;

� susţinerea responsabilizării întreprinderilor şi dezvoltarea de servicii
dedicate în cadrul acestora (centre de îngrijire de zi pentru copii
angajaţilor, grădiniţe, centre de îngrijire a persoanelor în vârstă etc.).


