
„Management Modern în Administrație”:    

fonduri europene pentru comunități digitale



II.1. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

Creșterea competentelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții

pentru cetățeni → Dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor software ale forței de muncă:

Scheme de granturi dedicate upskilling-ului/ reskilling-ului angajaților:

• Dezvoltarea, de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a unei curricule naționale pentru

upskilling-ul forței de muncă în ceea ce privește competențele digitale, în special pentru aplicarea folosirii

unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine

Learning, Artificial Intelligence, RPA, additive manufacturing, blockchain). Curricula va conține și teste

standard de absolvire pe care beneficiarii programelor de training vor trebui sa le treacă.

• Dezvoltarea unei platforme de e-learning cloud-ready găzduită, inclusiv modul de testare de Ministerul

Cercetării, Inovării și Digitalizării.

• Cursurile vor avea durata de 2 zile și vor fi susținute pe baza curriculei de mai sus de firme acreditate de

training.

• Firmele de training vor primi voucher pe baza rezultatelor testele de absolvire a cursurilor (150

euro/cursant care a absolvit cu succes programul in baza testarii in platforma cloud). Se estimează că vor

beneficia de formare 248.000 de angajați livrate prin intermediul a 200 firme training.
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II.1. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

Schemă dedicată creării unei rețele naționale de biblioteci care să funcționeze ca „hub-

uri de dezvoltare a competențelor digitale în comunitățile locale”:

• Modernizarea și extinderea a 100 de biblioteci în mediul rural;

• Dotarea cu calculatoare și alte echipamente tehnice a 1.030 de biblioteci;

• Instruirea digitală aprofundată a 1.100 de bibliotecari și, respectiv, a 100.000 de persoane din

comunitățile locale unde se află aceste biblioteci;

• Realizarea unei platforme de e-learning ce va integra curriculele dedicate noțiunilor și

competențelor digitale de bază: alfabetizare digitală, comunicare și colaborare, alfabetizare media,

creare de conținuturi digitale (inclusiv programare, proiectare și imprimare 3D), siguranță digitală (inclusiv

combaterea bullyingului); educație educație financiară și antreprenorială, precum și exemple de bună

practică.

Schema de finanțare va fi gestionată de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și va consta în patru

tipuri de granturi la care vor putea aplica, individual sau în consorții, atât UAT-uri (primării de comune,

de orașe, de municipii, consilii județene), cât și ONG-uri cu experiență în educație, dezvoltare

comunitară, instruire digitală.
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I.1. Sistemul de management al apei:

Obiectiv: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor → asigurarea sustenabilă a apei pentru un

viitor sigur al populației, mediului și economiei.

Investiția I.4 Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de

evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea

siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații:

• a. Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională

pentru Managementul Riscului la Inundații;

• b. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de

siguranță.
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IV.1. Fondul local pentru tranziția verde și digitală:

Buget: 2,12 miliarde euro.

Investiția I1. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipiile reședință de județ:

• Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din

sănătate și învățământ;

• Mobilitatea urbană durabilă: Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule

curate);

• Mobilitatea urbană durabilă: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS;

• Mobilitatea urbană durabilă: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - stații de încărcare vehicule

electrice;

• Mobilitatea urbană durabilă: Asigurarea infrastructurii pentru biciclete.

Investiția I5. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de

urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal

Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

Investiția I6. Intervenții pentru implementarea la nivel național a traseelor cicloturistice:

• Realizarea planului de acțiuni și a studiilor specifice pentru traseele cicloturistice;

• Digitalizarea pistelor și traseelor velo;

• Realizarea a 3.000 km de piste pe trasee velo naționale (de exemplu Via Transilvanica), inclusiv traseele

EuroVelo;

• Realizare infrastructură conexă pentru traseele cicloturistice.
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Programele Operaționale Regionale (1) 

STRUCTURA Programelor Regionale  2021-2027 – Priorități

ALOCARE  globală 

previzionată 

(mil. euro)

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 2.393,44 

2. O regiune cu orașe smart 1.208,68

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 4.300,68

4. O regiune accesibilă 1.539,31

5. O regiune educată 828,66

6. O regiune atractivă 798,16

7. Asistență Tehnică 450,22
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Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe smart

Obiectiv specific: OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al guvernelor

I. Implementare e-guvernare pentru cetăţeni, digitalizarea serviciilor publice locale

II. Sprijin pentru intervenții de tip smart-city aplicabile inclusiv în zone funcționale urbane

(smart village) - siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizarea consumului de

energie, monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător, baze de date

geospațiale, sisteme de management al traficului și optimizarea transportului public,

iluminat, public, sisteme GIS, etc.

III. Securitate cibernetică, interoperabilitate baze de date servicii publice

UAT, UAT din zona urbană funcțională, parteneriate 
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Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare (POCIDIF) (1)

Alocare totală POCIDIF, 1,9 miliarde euro:

AP1 Integrarea ecosistemului național de CDI în Spațiul de Cercetare European și Internațional →

Organizații de cercetare, întreprinderi și mediul de afaceri

47,05 mil euro

AP2 Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de

inovare → Consorții CDI, organizații de cercetare, întreprinderi și mediul de afaceri

35,29 mil euro

AP3 Dezvoltarea capacității de CDI a institutelor de învățământ

superior → Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de cercetare/studenți

123,53 mil euro

AP4 Dezvoltarea capacității de CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor → Mediul de afaceri și personalul din

organizațiile de cercetare/studenți

147,05 mil euro

AP5 Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare a întreprinderilor mari → Mediul de

afaceri și personalul din organizațiile de cercetare/studenți

176,47 mil euro



Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare (POCIDIF) (2)

Alocare totală POCIDIF, 1,9 miliarde euro:

AP6 Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic:

Platforma Națională de Tehnologii Avansate; HUB Român de Inteligentă Artificială;

HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice

→ Personalul din organizațiile de CD vizate de proiectele strategice

329,41 mil euro

AP7 Digitalizarea în educație → Ministerul Educației și Cercetării 150,00 mil euro

AP8 Digitalizarea în cultură → Ministerul Culturii 20,58 mil euro

AP9 Digitalizarea în administrația publică centrală → ANAF, CNPP, CERT,

autorități publice centrale

470,58 mil euro

AP10 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare →

ANAF, CNPP, CERT, autorități publice centrale

400,00 mil euro




