
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE  REGIONALE SI LOCALE 

 

 

1. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate 

Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii 

serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a 

acestora 

pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de 

sanatate. 

1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea spitalelor judetene;  

2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si 

de specialitate).  

Activitati eligibile: 

1. Reabilitare, modernizare cladiri;  

2. Reabilitarea , modernizarea utilitatilor generale si specifice;  

3. Facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice;  

4. Achizitionare echipamente.  

Cheltuielilor eligibile 
 
- Cheltuieli cu achizitionarea terenului (max. 10% din valoarea eligibila a proiectului) si 

amenajarea terenului 

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

- Cheltuieli pentru investitia de baza 

- Alte cheltuieli (organizare de santier; lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier; cheltuieli conexe organizarii de santier; comisioane, taxe, cote 

legale; cheltuieli diverse si neprevazute) 

- Cheltuieli aferente implementarii programului 



Beneficiari eligibili  

Autoritati ale administratiei publice locale. 

2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale 

Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii si 

a capacitatii serviciilor sociale acordate prin sprijinirea echilibrata a acestora pe intreg 

teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii. 

1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor in care 

functioneaza centrelor sociale;  

2. Reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre 

rezidentiale.  

Activitati eligibile: 

1. Reabilitarea/ modernizarea cladirilor centrelor;  

2. Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale si rezidentiale;  

3. Facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati;  

4. Dotare cu echipamente adaptate situatiei beneficiarilor de servicii oferite de 

centre,inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.  

Cheltuielilor eligibile 

- Cheltuieli pentru achizitionarea (max. 10% din valoarea eligibila a terenului) si 

amenajarea terenului 

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

- Cheltuieli pentru investitia de baza 

- Alte cheltuieli (organizare de santier; lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier; cheltuieli conexe organizarii de santier; comisioane, taxe, cote 

legale; cheltuieli diverse si neprevazute) 



- Cheltuieli aferente implementarii programuluiValoarea proiectului 200,000 – 1,000,000 

Euro 

Beneficiari eligibili 

 Autoritati ale administratiei publice locale in parteneriat cu furnizorii de servicii sociale: 

furnizori publici/ONG-uri, acreditati in conditiile legii, care activeaza in comunitatea 

respectiva; 

 Furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditati in conditiile legii, care 

activeaza in comunitatea respectiva. 

3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii 
in situatii de urgenta 
 
Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il reprezinta imbunatatirea 

capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin 

reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru 

interventii in situatii de urgenta. 

 

Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii 

de urgenta. 

 

Activitati eligibile: 
 
Achizitionare vehicule si alte echipamente specifice pentru bazele operationale 

regionale si judetene, pentru interventii in situatii de urgenta 

 
Cheltuielilor eligibile 
 

- Cheltuieli pentru investitia de baza 

- Cheltuieli aferente implementarii programului 

 



Beneficiari eligibili 

• Consiliile judetene desemnate - prin „Actul de asociere / parteneriat” intre toate 

consiliile judetene ale unei regiuni - sa depuna proiectele regionale integrate – din 

regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest,Centru; 

• Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. 

 

4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale  

preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala 
continua. 
 

Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii 

infrastructurii de educatie si formare profesionala initiala, a centrelor de formare 

profesionala continua si a spatiilor de rezidenta din universitati pentru asigurarea calitatii 

si cresterea participarii in educatie si formare. 

 
Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii scolare din invatamantul obligatoriu;  

Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea campusurilor pentru invatamantul profesional si 

tehnic (CIPT);  

Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea campusurilor universitare;  

Reabilitarea / modernizarea / echiparea Institutiilor de Formare Profesionala Continua.  

 

Activitati eligibile: 
 
Reconstructia, extinderea, consolidarea de cladiri (toate tipurile de infrastructura pentru 

invatamantul obligatoriu, exceptand CIPT);  

Constructia, consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea cladirilor localizate in 

cadrul CIPT;  

Dotari cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, 

echipamente IT si dotari specifice spatiilor de rezidenta;  



Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea cladirilor si terenurilor din 

campusurile universitare;  

Reabilitarea, consolidarea cladirilor institutiilor de formare profesionala continua;  

Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu 

dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura.  

 

Cheltuielilor eligibile 
 
- Cheltuieli pentru achizitionarea terenului (max. 10% din valoarea eligibila a proiectului) 

si amenajarea terenului 

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

- Cheltuieli pentru investitia de baza 

- Alte cheltuieli (organizare de santier; lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier; cheltuieli conexe organizarii de santier; comisioane, taxe, cote 

legale; cheltuieli diverse si neprevazute) 

- Cheltuieli aferente implementarii programului 

 

Valoarea proiectului 150.000 – 20.000.000 Euro 

 

Beneficiari eligibili 

• Autoritati ale administratiei publice locale: Judetene – pentru invatamantul special, 

Municipale / orasenesti / comunale – pentru invatamantul obligatoriu si pentru CIPT. 

• Universitati – pentru campusurile universitare 

• Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

• Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 

 
NOTA: Materialul  este prezentat  in scop informativ  si considerat ca fiind util. Spre documentarea Dvs.  foarte 

precisa la fiecare domeniu, urmariti  actualizarile permanente. 

 


