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Cadrul strategic și cadrul legal aplicabil 

 

Cadrul strategic relevant 

Cererea de propuneri de proiecte este lansată în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune și ale Regulamentului (UE) nr.1304/2013 
privind FSE, precum și în acord cu documentele programatice aplicabile și strategiile 
asumate la nivel național: 

 Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-
parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

 Recomandările Specifice de Țară (RST) 2014 şi 2015 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romenia_ro.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm 

 Programul Național de Reformă (PNR) 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf 

 Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând 
Minorității Romilor 2012-2020  

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru 
perioada 2015-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf  

 Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii  

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306 

 Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

 Planurile de dezvoltare regională 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2014 -2020 

http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2014/SNC_2014_2020.pdf 

 

Cadrul legal aplicabil 

Ocupare 

 OG nr. 129/2000  (republicată) privind formarea profesională a adulților, inclusiv 
legislația subsecventă 

 HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările 
și completările ulterioare 

 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306


2 

 

 

Antreprenoriat 

 Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare 

 OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv asociațiile și fundațiile 
care desfășoară activități economice (cu excepția cooperativelor agricole și 
societățile agricole) 

 

Ajutor de minimis 

 Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 20/2015, cu modificările ulterioare 

Implementare proiecte POCU 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 (*actualizată*) privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-
2020 

 

 


