
ANEXA 10.7 Operaţionalizarea temelor orizontale în funcţie de PI 

key priorities 
of SD 

PA1 PA2 PA3 
PA4 

PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA 11 

Investiţiile în 
entităţilor de 
inovare şi 
transfer 
tehnologic 

 

Promovarea 
spiritului 
antreprenorial 

 

Crearea şi 
extinderea 
capacităţii 
avansate de 
dezvoltare de 
produse şi 
servicii 

 

Investiţiile 
pentru 
creşterea  
eficienței  
energetice în 
clădirile 
rezidențiale, 
clădirile 
publice și 
sistemele de 
iluminat public 

 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
zonele urbane 

 
 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
municipiile 
reședință de 
județ 

 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 
în zonele 
urbane 

 

Sprijin pentru 
revitalizarea 
comunităților 
defavorizate din 
urban 

Investiţiile în 
infrastructura 
educaţională 

 

Investiţiile 
în 

patrimoniul 
cultural 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 

în zonele 
urbane 

 

Investițiile 
în rețeaua 

de 
transport 

rutier 
 

Investițiile în 
sectorul 

turismului 
 

Investiţiile în 
infrastructuri
le sanitare şi 

sociale 
 

CLLD 
 

Investiţiile în 
infrastructur

a 
educaţională 

 

Investitiile 
în 
capacitatea 
instituţiona
lă a APL 

Poluatorul 
plăteşte 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Eficienţa 
resurselor 

 
- 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurător și 
de creștere a 
eficienței 
energetice, 
referitoare la 
infrastructura 
realizată prin 
proiect şi 
echipamentele 
achiziţionate 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurător și 
de creștere a 
eficienței 
energetice, 
referitoare la 
infrastructura 
realizată prin 
proiect şi 
echipamentele 
achiziţionate 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurător și 
de creștere a 
eficienței 
energetice, 
referitoare la 
infrastructura 
realizată prin 
proiect şi 
echipamentele 
achiziţionate - - - 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurător. 

Proiectul 
implementeaz
ă măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurător și 
de creștere a 
eficienței 
energetice, 
referitoare la 
infrastructura 
realizată prin 
proiect şi 
echipamentele 
achiziţionate 

- - 

Proiectul 
implemente
ază măsuri 
de 
îmbunătățir
e a calității 
mediului 
înconjurător
. 

  Proiectul 
implementeaz
ă soluţii 
prietenoase 
cu mediul 
înconjurător(e
x.: utilizarea 
de materiale 
ecologice, a 
unor surse de 
energie 
neconvenţiona
le, a 
echipamentel
or cu un 
consum 
energetic / de 
apă eficient, 
creşterea 
suprafeţelor 
ocupate de 
spaţiile verzi, 
promovarea şi 
diseminarea 
unui stil de 
viaţă 
prietenos cu 
mediul 
înconjurător. 
 

Proiectul 
implementeaz
ă soluţii 
prietenoase 
cu mediul 
înconjurător(e
x.: utilizarea 
de materiale 
ecologice, a 
unor surse de 
energie 
neconvenţiona
le, a 
echipamentel
or cu un 
consum 
energetic / de 
apă eficient, 
creşterea 
suprafeţelor 
ocupate de 
spaţiile verzi, 
promovarea şi 
diseminarea 
unui stil de 
viaţă 
prietenos cu 
mediul 
înconjurător. 

Proiectul 
implemente
ază măsuri 
de 
îmbunătățir
e a calității 
mediului 
înconjurător
. 

Proiectul 
implementeaz
ă soluţii 
prietenoase 
cu mediul 
înconjurător(e
x.: utilizarea 
de materiale 
ecologice, a 
unor surse de 
energie 
neconvenţiona
le, a 
echipamentel
or cu un 
consum 
energetic / de 
apă eficient, 
creşterea 
suprafeţelor 
ocupate de 
spaţiile verzi, 
promovarea şi 
diseminarea 
unui stil de 
viaţă 
prietenos cu 
mediul 
înconjurător. 

- 

Reducerera 
generării 
deşeurilor 

- 

 
Investiția 
propusă 
conduce la 
minimizarea la 
sursă a 
deșeurilor 
generate și/ 
sau susţinerea 
colectării 
selective a 
deşeurilor, 
creşterea 
gradului de 
recuperare şi 
reciclare a 
deşeurilor şi 
gestionarea 
corespunzatoar
e cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi a 
minimizării 
impactului 

 
Investiția 
propusă 
conduce la 
minimizarea la 
sursă a 
deșeurilor 
generate și/ sau 
susţinerea 
colectării 
selective a 
deşeurilor, 
creşterea 
gradului de 
recuperare şi 
reciclare a 
deşeurilor şi 
gestionarea 
corespunzatoare 
cu respectarea 
principiilor 
strategice şi a 
minimizării 
impactului 
asupra mediului 

- - - - - - 

 
Investiția 
propusă 
conduce la 
minimizarea 
la sursă a 
deșeurilor 
generate și/ 
sau 
susţinerea 
colectării 
selective a 
deşeurilor, 
creşterea 
gradului de 
recuperare 
şi reciclare 
a deşeurilor 
şi 
gestionarea 
corespunzat
oare cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi 

- - 

 
Investiția 
propusă 
conduce la 
minimizarea 
la sursă a 
deșeurilor 
generate și/ 
sau susţinerea 
colectării 
selective a 
deşeurilor, 
creşterea 
gradului de 
recuperare şi 
reciclare a 
deşeurilor şi 
gestionarea 
corespunzatoa
re cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi a 
minimizării 
impactului 

- 

 
Investiția 
propusă 
conduce la 
minimizarea 
la sursă a 
deșeurilor 
generate și/ 
sau 
susţinerea 
colectării 
selective a 
deşeurilor, 
creşterea 
gradului de 
recuperare 
şi reciclare 
a deşeurilor 
şi 
gestionarea 
corespunzat
oare cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi 

- - 



key priorities 
of SD 

PA1 PA2 PA3 
PA4 

PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA 11 

Investiţiile în 
entităţilor de 
inovare şi 
transfer 
tehnologic 

 

Promovarea 
spiritului 
antreprenorial 

 

Crearea şi 
extinderea 
capacităţii 
avansate de 
dezvoltare de 
produse şi 
servicii 

 

Investiţiile 
pentru 
creşterea  
eficienței  
energetice în 
clădirile 
rezidențiale, 
clădirile 
publice și 
sistemele de 
iluminat public 

 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
zonele urbane 

 
 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
municipiile 
reședință de 
județ 

 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 
în zonele 
urbane 

 

Sprijin pentru 
revitalizarea 
comunităților 
defavorizate din 
urban 

Investiţiile în 
infrastructura 
educaţională 

 

Investiţiile 
în 

patrimoniul 
cultural 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 

în zonele 
urbane 

 

Investițiile 
în rețeaua 

de 
transport 

rutier 
 

Investițiile în 
sectorul 

turismului 
 

Investiţiile în 
infrastructuri
le sanitare şi 

sociale 
 

CLLD 
 

Investiţiile în 
infrastructur

a 
educaţională 

 

Investitiile 
în 
capacitatea 
instituţiona
lă a APL 

asupra mediului 
şi sănătăţii 
umane. 

şi sănătăţii 
umane. 

a 
minimizării 
impactului 
asupra 
mediului şi 
sănătăţii 
umane. 

asupra 
mediului şi 
sănătăţii 
umane. 

a 
minimizării 
impactului 
asupra 
mediului şi 
sănătăţii 
umane. 

Calitatea 
aerului 

- 
- 
 

- 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurăror 
prin folosirea de 
mijloace 
tehnice de 
combatere a 
poluării şi a 
emisiilor de 
poluanţi 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurăror 
prin folosirea de 
mijloace 
tehnice de 
combatere a 
poluării şi a 
emisiilor de 
poluanţi 

Proiectul 
implementează 
măsuri de 
îmbunătățire a 
calității 
mediului 
înconjurăror 
prin folosirea de 
mijloace 
tehnice de 
combatere a 
poluării şi a 
emisiilor de 
poluanţi 

- - - - - 

Proiectul 
implemente
ază măsuri 
de 
îmbunătățir
e a calității 
mediului 
înconjurăror 
prin 
folosirea de 
mijloace 
tehnice de 
combatere a 
poluării şi a 
emisiilor de 
poluanţi 

- - - - - 

Rezistenţa la 
dezastru  

- - - 

Proiectul va ţine 
cont de 
potenţialul de 
atenuare al 
dezastrelor 
naturale şi de 
adaptare la 
acestea  

- - - - 

Proiectul va 
ţine cont de 
potenţialul de 
atenuare al 
dezastrelor 
naturale şi de 
adaptate la 
acestea al 
investițiilor 
realizate ca 
urmare a 
implementării 
proiectului 

- - - - 

Proiectul va 
ţine cont de 
potenţialul de 
atenuare al 
dezastrelor 
naturale şi de 
adaptate la 
acestea al 
investițiilor 
realizate ca 
urmare a 
implementării 
proiectului 

- 

Proiectul va 
ţine cont de 
potenţialul de 
atenuare al 
dezastrelor 
naturale şi de 
adaptate la 
acestea al 
investițiilor 
realizate ca 
urmare a 
implementării 
proiectului 

- 

Protejarea 
biodiversităţii 
şi 
ecosistemelor  

- - - - - - - - - - - - 

Proiectul 
implementeaz
ă măsuri de 
protejare a 
biodiversităţii 
şi 
ecosistemului, 
în ariile 
naturale 
protejate şi în 
siturile Natura 
2000 

- - - - 

Accesibilitatea 

 Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentelo
r pentru 
accesul 
persoanelor cu 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede crearea 
de facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede crearea 
de facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede crearea 
de facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede crearea 
de facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentel
or pentru 
accesul 
persoanelor cu 

Proiectul 
prevede crearea 
de facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelor 
pentru accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii/ 
echipamentelo
r pentru 
accesul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructur
ii/ 
echipament
elor pentru 
accesul 
persoanelor 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentel
or pentru 
accesul 
persoanelor cu 

- 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentel
or pentru 
accesul 
persoanelor cu 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentel
or pentru 
accesul 
persoanelor cu 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructur
ii/ 
echipament
elor pentru 
accesul 
persoanelor 

Proiectul 
prevede 
crearea de 
facilităţi / 
adaptarea 
infrastructurii
/ 
echipamentel
or pentru 
accesul 
persoanelor cu 

- 



key priorities 
of SD 

PA1 PA2 PA3 
PA4 

PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA 11 

Investiţiile în 
entităţilor de 
inovare şi 
transfer 
tehnologic 

 

Promovarea 
spiritului 
antreprenorial 

 

Crearea şi 
extinderea 
capacităţii 
avansate de 
dezvoltare de 
produse şi 
servicii 

 

Investiţiile 
pentru 
creşterea  
eficienței  
energetice în 
clădirile 
rezidențiale, 
clădirile 
publice și 
sistemele de 
iluminat public 

 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
zonele urbane 

 
 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
municipiile 
reședință de 
județ 

 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 
în zonele 
urbane 

 

Sprijin pentru 
revitalizarea 
comunităților 
defavorizate din 
urban 

Investiţiile în 
infrastructura 
educaţională 

 

Investiţiile 
în 

patrimoniul 
cultural 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 

în zonele 
urbane 

 

Investițiile 
în rețeaua 

de 
transport 

rutier 
 

Investițiile în 
sectorul 

turismului 
 

Investiţiile în 
infrastructuri
le sanitare şi 

sociale 
 

CLLD 
 

Investiţiile în 
infrastructur

a 
educaţională 

 

Investitiile 
în 
capacitatea 
instituţiona
lă a APL 

dizabilităţi dizabilităţi cu 
dizabilităţi 

dizabilităţi dizabilităţi dizabilităţi cu 
dizabilităţi 

dizabilităţi 

Promovarea 
egalităţii de 
gen şi 
nediscriminare 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminare
a şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  
de sex, de 
originea, religia 
sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  de 
sex, de originea, 
religia sau 
convingerile lor, 
de eventualul 
lor handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau la 
o profesie, de 
promovare, de 
formare 
profesională, de 
condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a forţei 
de muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  de 
sex, de originea, 
religia sau 
convingerile lor, 
de eventualul 
lor handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau la 
o profesie, de 
promovare, de 
formare 
profesională, de 
condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a forţei 
de muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  de 
sex, de originea, 
religia sau 
convingerile lor, 
de eventualul 
lor handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau la 
o profesie, de 
promovare, de 
formare 
profesională, de 
condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a forţei 
de muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  de 
sex, de originea, 
religia sau 
convingerile lor, 
de eventualul 
lor handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau la 
o profesie, de 
promovare, de 
formare 
profesională, de 
condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a forţei 
de muncă; 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminar
ea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminarea 
şi, în contextul 
acestui proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de discriminare 
şi prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament între 
persoane 
independent  de 
sex, de originea, 
religia sau 
convingerile lor, 
de eventualul 
lor handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau la 
o profesie, de 
promovare, de 
formare 
profesională, de 
condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a forţei 
de muncă; 

Solicitantul 
implementează 
o politică 
privind 
nediscriminare
a şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implemente
ază o 
politică 
privind 
nediscrimina
rea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte 
legate de 
discriminare 
şi prevede 
mecanisme 
de asigurare 
a respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între 
persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul 
lor 
handicap, 
de vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un 
loc de 
muncă sau 
la o 
profesie, de 
promovare, 
de formare 
profesională
, de condiţii 
de încadrare 
în muncă şi 
de ocupare 
a forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminar
ea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implemente
ază o 
politică 
privind 
nediscrimina
rea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte 
legate de 
discriminare 
şi prevede 
mecanisme 
de asigurare 
a respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între 
persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul 
lor 
handicap, 
de vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un 
loc de 
muncă sau 
la o 
profesie, de 
promovare, 
de formare 
profesională
, de condiţii 
de încadrare 
în muncă şi 
de ocupare 
a forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminar
ea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminar
ea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implemente
ază o 
politică 
privind 
nediscrimina
rea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte 
legate de 
discriminare 
şi prevede 
mecanisme 
de asigurare 
a respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între 
persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul 
lor 
handicap, 
de vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un 
loc de 
muncă sau 
la o 
profesie, de 
promovare, 
de formare 
profesională
, de condiţii 
de încadrare 
în muncă şi 
de ocupare 
a forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implementeaz
ă o politică 
privind 
nediscriminar
ea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte legate 
de 
discriminare şi 
prevede 
mecanisme de 
asigurare a 
respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul lor 
handicap, de 
vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un loc 
de muncă sau 
la o profesie, 
de promovare, 
de formare 
profesională, 
de condiţii de 
încadrare în 
muncă şi de 
ocupare a 
forţei de 
muncă; 

Solicitantul 
implemente
ază o 
politică 
privind 
nediscrimina
rea şi, în 
contextul 
acestui 
proiect, 
identifică 
potenţiale 
aspecte 
legate de 
discriminare 
şi prevede 
mecanisme 
de asigurare 
a respectării 
egalităţii de 
șanse și 
tratament 
între 
persoane 
independent  
de sex, de 
originea, 
religia sau 
convingerile 
lor, de 
eventualul 
lor 
handicap, 
de vârstă şi 
orientare 
sexuală, în 
materie de 
acces la un 
loc de 
muncă sau 
la o 
profesie, de 
promovare, 
de formare 
profesională
, de condiţii 
de încadrare 
în muncă şi 
de ocupare 
a forţei de 
muncă; 

Schimbări 
demografice 

- - - - - - - 

Proiectul ia in 
considerare  
efectele 
negative ale 
schimbărilor 
demografice şi 
la creşterea 
economică într-

Proiectul ia in 
considerare  
efectele 
negative ale 
schimbărilor 
demografice şi 
la creşterea 
economică 

- - - - 

Proiectul 
contribuie ia 
in considerare  
efectele 
negative ale 
schimbărilor 
demografice şi 
la creşterea 

Proiectul 
contribuie ia 
in 
considerare  
efectele 
negative ale 
schimbărilor 
demografice 

Proiectul 
contribuie ia 
in considerare  
efectele 
negative ale 
schimbărilor 
demografice şi 
la creşterea 

- 



key priorities 
of SD 

PA1 PA2 PA3 
PA4 

PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA 11 

Investiţiile în 
entităţilor de 
inovare şi 
transfer 
tehnologic 

 

Promovarea 
spiritului 
antreprenorial 

 

Crearea şi 
extinderea 
capacităţii 
avansate de 
dezvoltare de 
produse şi 
servicii 

 

Investiţiile 
pentru 
creşterea  
eficienței  
energetice în 
clădirile 
rezidențiale, 
clădirile 
publice și 
sistemele de 
iluminat public 

 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
zonele urbane 

 
 

Investiţiile 
bazate pe 
planurile de 
mobilitate 
urbană 
durabilă în 
municipiile 
reședință de 
județ 

 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 
în zonele 
urbane 

 

Sprijin pentru 
revitalizarea 
comunităților 
defavorizate din 
urban 

Investiţiile în 
infrastructura 
educaţională 

 

Investiţiile 
în 

patrimoniul 
cultural 

Promovarea 
regenerării și 
revitalizării 

în zonele 
urbane 

 

Investițiile 
în rețeaua 

de 
transport 

rutier 
 

Investițiile în 
sectorul 

turismului 
 

Investiţiile în 
infrastructuri
le sanitare şi 

sociale 
 

CLLD 
 

Investiţiile în 
infrastructur

a 
educaţională 

 

Investitiile 
în 
capacitatea 
instituţiona
lă a APL 

o societate în 
curs de 
îmbătrânire 

într-o 
societate în 
curs de 
îmbătrânire 

economică 
într-o 
societate în 
curs de 
îmbătrânire 

şi la 
creşterea 
economică 
într-o 
societate în 
curs de 
îmbătrânire 

economică 
într-o 
societate în 
curs de 
îmbătrânire 

 

 


