Prima versiune a Programului Operaţional Tranzitie Echitabilă 2021-2027 .
I. Prezentare
Titlul programului

Programul Operaţional Tranziție Echitabilă 2021-2027

Titular

Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem

Instituţia care aprobă
programul

Comisia Europeană

Prevederile în baza cărora a
fost elaborat programul

Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
Regulamentul de instituire a Fondului pentru Tranziție Justă

Procedura de adoptare

Decizie a Comisiei Europene
Conform art. 18 din Regulamentul privind prevederile comune
(CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea
acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice
fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat
relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul
8 alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de
modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru
fiecare țară.
Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data
depunerii programului de către statul membru.
Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile
făcute de Comisie.
Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în
aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data
depunerii programului de către statul membru.

Sectorul

Diversificare si reconversie economică,
Cercetare și inovare
Digitalizare
Energie
Mediu
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office
Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
http://mfe.gov.ro/

Zonă probabil afectată

Populaţia

Ocuparea forței de muncă
Formare profesională
Județele Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj, Mureș cu
posibilitatea de a include și alte județe sau regiuni din unele județe
ulterior negocierii cu CE (NUTS 3)
Populaţia județelelor Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj, Mureș
cu posibilitatea de a include și populația altor județe sau regiuni din
aceste județe ulterior negocierii cu CE

2

Obiectiv specific unic

FTE permite regiunilor
și cetățenilor să facă
față efectelor sociale,
economice și de mediu
ale tranziției către o
economie neutră din
punct de vedere
climatic.

Priorități de investiții

Investiții in crearea de noi intreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri și
servicii de consultanță

Tipuri de proiecte

N/A

Investiții in activități de cercetare și
inovare de promovare a transferului de
tehnologii
avansate
si
sprijinirea *Anexa 1 din proiectul de Regulament
cooperării dintre industrie și cercetători
Comun prevede tipurile de intervenție
(tipuri de proiecte) aferente FEDR, FSE+

Investiții productive in IMM-uri, inclusiv in
și FC pentru cele 5 Obiective de Politică
intreprinderi nou inființate, care conduc la initiale.
diversificare și reconversie economică;
Deși Obiectivul Specific unic( OS) al

Investiții in dezvoltarea de tehnologii și Fondului pentru o Tranziție Echitabilă
infrastructuri pentru o energie curată la este la acelasi nivel cu celelalte 5
Obiective de Politică(OP) nu are alocate
prețuri accesibile.
Investiții in reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră in eficiența energetică și
energia din surse regenerabile pentru
IMM-uri si intreprinderi mari

tipuri de intervenție specifice. Totuși,
având în vedere sectoarele asupra
cărora FTE iși concentrează interventiile
el poate imprumuta interventiile sau
parți din intervențiile alocate celor 5 OP.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office
Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
http://mfe.gov.ro/

Program de
implementare
2021‐2027
Calendarul de
implementare al
proiectelor va fi
detaliat în cadrul
fiecărei decizii de
finanțare în parte,
cu respectarea
termenului final de
implementare
prevăzut în
actualele
regulamente
europene.
Proiectele care vor
fi elaborate după
adoptarea POTE 2021 –
2027 vor veni in sprijinul
teritoriilor care se
confruntă cu transformări
economice și sociale și

Cerinţe
privind
EIM

NU

NU

NU

DA

DA

Obiectiv specific unic

Priorități de investiții

Tipuri de proiecte

Program de
implementare

investiții în regenerarea și decontaminarea Astfel tinand cont de specificul acestui vor contribui semnificativ
fond si de momentul aparitiei lui, la tranziția acestora către
siturilor,
tipurile de proiecte vor fi identificate o economie neutră din
Investiții în proiecte de restaurare a ulterior elaborării planurilor teritoriale
punct de vedere climatic
de tranzitie echitabilă.
terenurilor și de reconversie
, în limita
fondurilor alocate
Investiții in schemele de gestionare a
pentru fiecare Axă
deșeurilor la nivel de județ în vederea
Prioritară.
consolidării economiei circulare,
Precizăm
că
în
Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri
următoarea perioadă de
si reducerea cantității acestora, precum și
programare,
conform
actiuni de creștere a reutilizării eficiente și
proiectelor
de
reciclării acestora;
regulamente, nu mai
există
noțiunea
de
Perfecționarea și recalificarea lucrătorilor
proiect major și nici
obligația de a avea o listă
Asistență pentru căutarea unui loc de
de proiecte anexată la
muncă acordată persoanelor aflate in
program
căutarea unui loc de muncă
Incluziunea activă a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Cerinţe
privind
EIM
DA

DA

NU

NU

NU

NU

NU
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Obiectiv specific unic

Priorități de investiții

Tipuri de proiecte

Creșterea capacității administrative a
beneficiarilor implicați în elaborarea,
implementarea si monitorizarea
proiectelor

Program de
implementare

Cerinţe
privind
EIM

NU
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II. Context
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul cu tema:
Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene
aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 din data de 27 februarie 2020), Ministerul Fondurilor
Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Tranziție
Echitabilă 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia
Europeană.
Programul Operaţional Tranziție Echitabilă 2021-2027 este un document strategic de programare
care acoperă domeniile Diversificare si reconversie economică, Cercetare și inovare, Digitalizare,
Energie (reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, regenerabile) ,Mediu (deșeuri,situri
contaminate, Ocuparea forței de muncă,Formare profesională, obiectivul acestuia fiind de a contribui
la Strategia programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în
funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.
Programul Operaţional Tranziție Echitabilă 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu Comisia
Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al
Regulamentelor fondurilor europene aferente.
Programul Operaţional Tranziție Echitabilă 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program
operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate
legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel –
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare, Programul Operational Regional, Programul
Operaţional Dezvoltare Durabilă, Programul Operational Capital Uman.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office
Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
http://mfe.gov.ro/

III. Calendar orientativ de elaborare
Start. Martie 2020
Versiunea finală de lucru (data predării): Aprilie 2021
Versiunea finală aprobată: Mai – Iunie 2021

IV. Modificări și efecte posibile
În cazul când programul ar determina modificări semnificative de acțiune, comportament sau decizie ale
persoanelor, întreprinderilor, instituțiilor guvernamentale, aceste modificări ar putea să conducă la:

Articol

DA/NU

Descriere indicând dacă modificarea ar putea avea un efect
negativ sau pozitiv asupra mediului

1. dezvoltarea infrastructurii
NU
și clădirilor
2. amenajarea unor terenuri
noi sau zone importante
pentru conservarea naturii;
3. modificări în consumul
social de energie și în special
de combustibili și deci ale
emisiilor de CO2 și alte gaze
cu efect de seră

NU

DA

POTE 2021-2027 sustine tranzitia către o economie neutră din
punct de vedere climatic contribuind la continuarea
implementării directivelor europene privind efortul statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel
va avea un impact pozitiv cu implicaţii directe asupra reducerii
emisiilor de CO2.

4. modificări de consum social
al altor resurse naturale /de
ex. apă, soluri, minerale sau
NU
agregate);
5. modificarea cantității sau
tipurilor de deșeuri produse
(solide, lichide, periculoase)

DA

POTE 2021-2027 va avea un impact pozitiv prin sprijinirea
investiţiilor care promovează prevenirea generării de deşeuri,
reutilizarea, reciclarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime
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sau de poluanți emiși în apă,
pe teren sau în aer;

secundare/subproduse, în vederea creşterii eficienţei utilizării
resurselor naturale

6. modificări ale emisiilor de
gaze cu efect de seră din alte
surse (de ex. metan de la
ferme zootehnice sau
depozite de deșeuri);

NU

7. schimbări semnificative ale
modalităților de deplasare.

NU

8. impact asupra oamenilor și
comunităților, de ex. Prin
creșterea nivelului de zgomot, NU
tulburărilor sau neplăcerilor;
9. riscuri pentru sănătatea
publică

NU

8

