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C O M PA RT I M E N T U L P R O G R A M E E U R O P E N E

NEW SL ET T ER
M art ie 2021
Pr ogr am u lu i Na?ion al de Relan sar e ?i

Ref or m ? (PNRR)
M ecanismul de Redresare ?i Rezilien?? (MRR) este

instrumentul-cheie al planului UE pentru ie?irea
din criza economic? generat? de pandemia de
COVID-19.
Mecanismul propus de Comisia European?, în
valoare de 672,5 miliarde de euro, va pune la
dispozi?ie împrumuturi ?i granturi pentru a sprijini
reformele ?i investi?iile întreprinse de statele
membre.
Planul de Relansare ?i Rezilien?? pe care România
îl elaboreaz? acum se constituie într-un Document
Strategic ce stabile?te priorit??ile investi?ionale ?i
reformele necesare pentru redresare ?i cre?tere
sustenabil?, corelate tranzi?iei verzi ?i digitale
avute în vedere de Comisia European?.
PNRR se refer? la un pachet coerent de investi?ii
publice
?i
reforme
propuse
în
baza
Recomand?rilor Specifice de ?ar? 2019-2020 .
Aceste reforme ?i proiecte de investi?ii publice
trebuie puse în aplicare pân? în 2026.
PNRR are la baz? 6 piloni principali:
-

Tranzi?ia spre o economie verde;
Transformarea digital?;
Cre?terea
economic?
inteligent?,
sustenabil? ?i incluziv?;
Coeziunea social? ?i teritorial?;
S?n?tate ?i rezilien?? institu?ional?;
Copii, tineri, educa?ie ?i competen?e.

Propunerea PNRR va fi aprobat? de Guvern ?i
apoi va începe negocierea cu Comisia European?.
Oficial, aceast? negociere demareaz? la data de 1
mai 2021, îns? discu?iile cu reprezentan?ii Comisiei
Europene au avut loc informal, pe componente,
pe parcursul perioadei de elaborare a PNRR.
În urma unui amplu proces de consult?ri tehnice
?i publice, MIPE a primit 1.700 de propuneri sub
forma de fi?e de reform? ?i investi?ii, transmise de
c?tre ministerele de linie ?i partenerii din mediul
business ?i societatea civil?. Pe baza acestora,
propune o alocare de 41,1 miliarde euro, cu 11,91
miliarde euro peste alocarea de 29,19 miliarde
euro care a fost actualizat? recent de Comisia
European?).
Sursa: www.mfe.gov.ro

Ce est e Pr ogr am u l pen t r u M ese calde of er it e de Un iu n ea Eu r opean a si de Gu ver n u l
Rom ân iei?
- Prin Schema Na?ional? de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice ?i pentru Persoanele f?r?
ad?post (S.N.S.P.V.P.A), adoptata de Guvernul României, sunt emise si distribuite, persoanelor
defavorizate, tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde.
- Programul este co-finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane (FEAD) prin Programul opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020
(POAD). Bugetul total alocat programului va fi de 640 milioane lei.
Cin e su n t dest in at ar ii f in ali ai Pr ogr am u lu i M ese Calde?
a). persoanele care au venituri la nivelul indemniza?iei sociale pentru pensionari, în vârst? de 75
de ani împlini?i sau peste aceast? vârst?;
b). persoane/familii f?r? ad?post, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate ?i familiile cu
copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.
Rezu lt at u l a?t ept at :
- îmbun?t??irea/ diversificarea alimenta?iei persoanelor vârstnice si a celor f?r? ad?post, în
scopul cre?terii calit??ii vie?ii si a evit?rii excluziunii sociale.
Per ioada de desf ??u r ar e a pr ogr am u lu i: septembrie 2020 ? iunie 2021.
Sumele alocate vor putea fi utilizate în termen de 12 luni de la data aloc?rii pe card. Suma care
va fi alocat? pentru tichetul social pentru mese calde, pe suport electronic, este de 180 lei / lun?.
Valoarea maxim? a tranzac?iilor, cu cardul, acceptate într-o zi este de 40 lei. Cardurile pot fi
utilizate exclusiv în unit??ile de alimenta?ie partenere, care prepara/ servesc/ livreaz? hran? g?tit?
din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termic? a acestora; pentru jude?ul Cluj
cardurile sunt emise de firma SODEXO, care are 330 de unita?i afiliate în jude?.
La nivelul jude?ului Cluj, Programul este implementat cu sprijinul Institu?iei Prefectului jude?ul
Cluj ?i a prim?riilor unit??ilor administrativ-teritoriale din jude?.
La finalul anului trecut, Institu?ia Prefectului jude?ul Cluj a recep?ionat un num?r de 4.690 de
tichete pentru mese calde, din care 4.456 au ajuns la persoanele vârstnice, iar 234 de carduri au
revenit persoanelor f?r? ad?post.
În data de 8 februarie, a fost recep?ionat? o a doua tran?? de 152 tichete, dintre care: 119
destinate persoanelor vârstnice, 29 destinate persoanelor f?r? ad?post ?i 4 carduri re-emise.
Toate cardurile au fost distribuite c?tre beneficiari prin intermediul speciali?tilor din cadrul
prim?riilor unit??ilor administrativ-teritoriale, unde ace?tia î?i au domiciliul.

CONTACT
Compart iment Programe Europene,
Inst it ut ia Prefect ului judet ul Cluj
Adres?:
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, et aj 1, camera 38

Email: int egrareeuropeana@prefect uracluj.ro
Pagin? Web: ht t ps://cj.prefect ura.mai.gov.ro/

146 m ilioan e lei din f on du r i eu r open e pen t r u
îm bu n ?t ??ir ea sit u a?iei ?colar e a 168.000
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Europene, prin
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Der u lar ea POAD, t r an ?a 3 pr odu se de igien ? ?i t r an ?a 2 pr odu se
alim en t ar e, la n ivelu l ju de?u lu i Clu j

În perioada 2-5 februarie a.c., au fost recep?ionate, la nivelul jude?ului Cluj, un num?r de

Programul

18.307 pachete cu produse de igien? ?i alimentare, în cadrul tran?ei a 3-a de pachete cu

Opera?ional Capital Uman 2014-2020, a publicat Ghidul

produse de igien?, respectiv tran?ei a 2-a de pachete cu produse alimentare, prin

solicitantului- condi?ii specifice Program na?ional pilot de

Programul Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

tip ?coal? dup? ?coal?.
Investi?ia

de

Fiecare pachet cu produse de igien? con?ine: periu?e de din?i, past? de din?i, s?pun lichid,

146.163.000

lei

va

însemna

concret

?ampon pentru copii ?i ?ampon pentru adul?i, precum ?i detergent de rufe.

asigurarea, prin intermediul Ministerului Educa?iei ?i

Pachetele de alimente con?in: f?in? alb? de grâu, m?lai, paste f?inoase, ulei, zah?r, orez,

Cercet?rii,

conserve din carne de vit?, conserve din carne de porc, conserve pate de ficat de porc,

institu?ie

care

va

implementa

acest

proiect-pilot, a unor activit??i ce urm?resc îmbun?t??irea
situa?iei ?colare pentru 168.000 elevi din ciclul primar ?i

borcane de compot de fructe, borcan de gem de fructe, borcan de gem de fructe dietetic.
Programul este implementat de c?tre Ministerul Investi?iilor ?i Fondurilor Europene, în

gimnazial din toat? ?ara, pe parcursul acestui an ?colar

calitate de beneficiar, cu sprijinul Institu?iilor Prefectului, în conformitate cu prevederile

(2020-2021).

Ordonan?ei de urgen?? nr. 84/2020 pentru stabilirea unor m?suri necesare în vederea

Sunt viza?i cu prec?dere elevii care au situa?ia ?colar?
neîncheiat? în semestrul I, elevii corigen?i, elevii care nu au
avut acces la echipamente pentru înv??area în sistem

implement?rii Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate ? POAD.
Beneficiarii finali ai Programului sunt:
-

online ?i nici la internet, în acord inclusiv cu obiectivele

familiile ?i persoanele singure c?rora le este stabilit dreptul la un venit minim
garantat;

Strategiei Na?ionale privind Reducerea P?r?sirii Timpurii a

-

familiile beneficiare de aloca?ie pentru sus?inerea familiei;

?colii.

-

persoanele/familiile aflate temporar în situa?ii critice de via??, respectiv victime

Nu sunt neglija?i nici elevii cu situa?ia ?colar? încheiat?,
care doresc s?-?i îmbun?t??easc? cuno?tin?ele.
Toate activit??ile sunt proiectate ?i sus?inute de cadre

ale calamit??ilor, persoane dependente ?i care se afl? în situa?ii deosebite de
vulnerabilitate, precum ?i persoanele care locuiesc în a?ez?rile informale.
Institu?ia Prefectului jude?ul Cluj, prin reprezentan?ii Grupului de lucru POAD constituit la
nivelul jude?ului Cluj prin Ordin al Prefectului, în strâns? colaborare cu reprezentan?ii

didactice din înv???mântul primar ?i secundar.

autorit??ilor publice locale din jude?, asigur? preluarea pachetelor la loca?ia depozitelor de

Se are în vedere organizarea de sesiuni de câte 20

la nivelul fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale din Cluj ?i distribuirea acestora c?tre

ore/lun?/elev, cu prezen?? fizic? în clas? ?i cu personal

beneficiari.

didactic calificat din ?coala la care elevii sunt înscri?i.

Distribuirea pachetelor a fost finalizat? în majoritatea unit??ilor administrativ-teritoriale

Aceste ore suplimentare, aferente cursurilor anului ?colar

din jude?ul Cluj. Institu?ia Prefectului jude?ul Cluj, a realizat o serie de compens?ri, prin

2020-2021, vor permite recuperarea deficitului de înv??are
cauzat de pandemie.

Grupul jude?ean de lucru, pe baza solicit?rilor unit??ilor administrativ-teritoriale ?i a
stocului de pachete r?mase la nivel de jude?.

Sursa: www.mfe.gov.ro

Baz? legal?: OUG nr. 84 din 24 mai 2020 pentru stabilirea unor m?suri necesare în vederea
implement?rii Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate- POAD.
Operatorul economic produse de igien?: BEST ACHIZITII.
Operatorul economic produse alimentare: SAM MILLS.

FRDS: Sch em a de gr an t u r i m ici ?Acces
la f in an ?ar e? va f i r elan sat ? la
în cepu t u l lu n ii apr ilie

Documenta?ia

aferent?

apelului

?Acces

la

finan?are ? 2021? se afl? într-o etap? avansat? de
preg?tire, lansarea acestuia fiind estimat? în
prima s?pt?mân? a lunii aprilie 2021, conform
unui comunicat oficial al Fondului Român de
Dezvoltare Social?, emis ieri, 30 martie 2021.
Apelul se adreseaz? autorit??ilor locale ?i are în

APIA pr im e?t e Cer er i de spr ijin pen t r u sch em a de aju t or de st at
?Ser vicii de silvom ediu , ser vicii clim at ice ?i con ser var ea p?du r ilor ?

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? a informat joi, 25 martie 2021, poten?ialii
beneficiari, cu privire la faptul c? se primesc Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de
ajutor de stat ?Servicii de silvomediu, servicii climatice ?i conservarea p?durilor ?, sesiunea
4/2021, aferente M?surii 15, Subm?sura 15.1 ?Pl??i pentru angajamente de silvomediu?, din
cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rural? 2014 ? 2020.
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 54/2021, Cererile de sprijin se vor depune la
Centrele jude?ene/ locale APIA ?i al Centrului Municipiului Bucure?ti, pân? la data de 17 mai 2021
inclusiv.

vedere acordarea de granturi cu valori cuprinse
între 5.000 ?i 40.000 de euro, în scopul elabor?rii

Alocarea financiar? pentru sesiunea 4/2021 este de 22.318.866 euro.

de documenta?ii tehnice necesare realiz?rii de

Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat ?Servicii de silvomediu,

investi?ii în infrastructura social? a localit??ilor

servicii climatice ?i conservarea p?durilor ?, solicitantul depune o cerere de sprijin - conform

care includ comunit??i dezavantajate.

Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pesite-ul Agen?iei, în aplica?ia

FRDS a reamintit faptul c? pân? în acest moment
în cadrul schemei de granturi mici ?Acces la

electronic? M15, se tip?re?te, se semneaz? ?i se depune/transmite împreun? cu documentele
aferente. În cazuri excep?ionale, cererea de sprijin se poate depune/transmite doar pe suport de
hârtie împreun? cu documentele aferente.

finan?are? au fost deschise dou? sesiuni de
finan?are, aferente anilor 2019 ?i 2020, prin
intermediul c?rora au fost finan?ate 17 proiecte,
în valoare total? de cca. 400.000 de euro.
Investi?iile

propuse

în

cadrul

proiectelor

finan?ate au vizat îmbun?t??irea infrastructurii

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acord? anual, ca sum? fix? pe unitatea de
suprafa?? (hectar), proprietarilor (inclusiv Unit??ilor Administrativ Teritoriale) de p?duri din
fondul forestier na?ional, în baza unui angajament încheiat pentru o perioad? de 5 ani ?i vizeaz?
compensarea pierderilor de venit ?i a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare
a implement?rii unuia sau a celor dou? pachete ale schemei de ajutor de stat:
-

rutiere, modernizarea ?i construirea de poduri,
construirea ?i reabilitarea de ?coli ?i gradini?e,

Pachetul 1 ? Asigurarea de zone de
euro/an/ha pentru întreaga

-

Pachetul 2

lini?te, pentru care beneficiarul prime?te 38

suprafa?? inclus? în angajament;

- Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din r?rituri, pentru care

respectiv modernizarea infrastructurii medicale

beneficiarul prime?te 137 euro/an/ha pentru suprafa?a anual? pentru care

de la nivel local.

solicit? sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat

se

numai împreun?

cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de

Su r sa: FRDS

100%.
Suprafa?a minim? pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha.â
Cererile de sprijin pot fi depuse ?i dup? data de 17 mai, respectiv pân? la data de 11 iunie 2021
inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucr?toare, a sumelor la care beneficiarul ar fi
avut dreptul dac? cererea de plat? ar fi fost depus? pân? în termenul de 17 mai 2021 inclusiv.
Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, f?r? aplicarea de penalit??i, pân?
la data de 31mai 2021 inclusiv, cu posibilitatea depunerii pân? la data de 11 iunie 2021 inclusiv,
cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucr?toare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul
dac? formularul de modificare ar fi fost depus în termenul de 31 mai 2021 inclusiv.

Su r sa: w w w.f on du r i-st r u ct u r ale.r o

