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ANEXA II  

Domenii eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții 

 

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul altor componente decât componenta pentru 

investiții europene strategice se pot încadra în unul sau mai multe dintre domeniile următoare: 

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru investiții europene 

strategice se încadrează în domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (e). Acestea 

pot include, în special, proiecte importante de interes european comun. 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, 

inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, cu tranziția la energie 

ecologică și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă și al Acordului de la Paris privind schimbările climatice, în special prin: 

(a) extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și durabilă, precum și a altor surse și soluții de energie 

sigure și durabile, cu emisii scăzute sau zero; 

(b) eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit 

asupra reducerii cererii prin managementul cererii de energie și reabilitarea 

clădirilor); 

(c) dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente, în special, dar nu exclusiv, la nivelul 

transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare, al 

interconectării rețelelor de electricitate între statele membre și al rețelelor 

inteligente; 

(d) dezvoltarea unor sisteme inovatoare de încălzire cu emisii zero și cu emisii 

scăzute și producerea combinată de energie electrică și termică; 

(e) producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse 

regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și din alte 

surse sigure și durabile cu emisii scăzute sau zero, biocombustibili, biomasă și 

combustibili alternativi, inclusiv combustibili pentru toate modurile de 

transport, în conformitate cu obiectivele Directivei 2018/2001 a Parlamentului 

European și a Consiliului
1
 și 

(f) infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procese industriale, în 

centrale de bioenergie și în unități de producție în vederea efectuării tranziției 

energetice. 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de transport și a unor soluții de mobilitate durabile și 

sigure, dar și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile 

Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la 

Paris privind schimbările climatice, în special prin: 

(a) proiecte care sprijină dezvoltarea infrastructurii rețelei transeuropene de 

transport (TEN-T), inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii, nodurile 

urbane ale TEN-T, porturile maritime și interioare, aeroporturile, terminalele 

multimodale și conectarea acestor terminale multimodale la rețelele TEN-T și 

                                                 
1
 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82). 
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aplicațiile telematice menționate în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului
2
; 

(b) proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri 

de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de 

transport de călători; 

(c) proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă care vizează moduri de 

transport urban cu emisii scăzute, incluzând căile navigabile interioare și soluții 

inovatoare de mobilitate, accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea poluării 

atmosferice și acustice, consumul de energie, rețelele orașelor inteligente, 

menținerea sau creșterea nivelului de siguranță și reducerea frecvenței 

accidentelor, inclusiv pentru cicliști și pietoni; 

(d) sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii 

scăzute sau zero, inclusiv prin utilizarea combustibililor alternativi în 

vehiculele din toate modurile de transport; 

(e) infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura căilor navigabile 

interioare, proiecte de transport public, porturile maritime și autostrăzile 

maritime; 

(f) infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, 

inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică; 

(g) alte proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, care vizează: 

(i) siguranța rutieră; 

(ii) accesibilitatea; 

(iii) reducerea emisiilor sau 

(iv) dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, 

cum ar fi serviciile legate de modurile de transport conectate și autonome 

sau sistemele integrate de emitere a biletelor și 

(h) proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport 

existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, în cazul în care este necesară 

modernizarea acestora, de menținere sau de îmbunătățire a siguranței rutiere, 

de dezvoltare a serviciilor pentru sistemele de transport inteligente (STI) sau de 

garantare a integrității și standardelor infrastructurii, de dezvoltare a unor zone 

și facilități de parcare sigure, a unor stații de reîncărcare electrică și a unor 

stații de alimentare cu combustibili alternativi. 

3. Mediu și resurse, în special cu privire la: 

(a) infrastructura de alimentare cu apă, inclusiv cu apă potabilă și pentru 

salubritate, precum și eficiența rețelelor, reducerea scurgerilor, infrastructura 

pentru colectarea și epurarea apelor uzate, infrastructura din zonele de coastă și 

alte infrastructuri verzi având legătură cu apa; 

(b) infrastructura de gestionare a deșeurilor; 

                                                 
2
 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a 

Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1). 
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(c) proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor durabile; 

(d) consolidarea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente, inclusiv prin 

sprijinirea naturii și a biodiversității prin proiecte de infrastructură verde și 

albastră; 

(e) dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă; 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, adaptare la schimbările climatice 

și atenuarea acestora, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de 

pericole naturale; 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de 

viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime 

principale și secundare; 

(h) decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea 

substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea unor tehnologii 

inovatoare cu emisii scăzute și implementarea acestora; 

(i) decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție prin eliminarea 

treptată a utilizării cărbunelui și petrolului și 

(j) proiecte care promovează patrimoniul cultural durabil. 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte 

care sprijină implementarea de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 

conectivitatea 5G și care ameliorează accesul și conectivitatea digitală, în special în 

zonele rurale și în regiunile periferice. 

5. Cercetare, dezvoltare și inovare, în special prin: 

(a) proiecte de cercetare și inovare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

programului Orizont Europa, inclusiv infrastructura de cercetare și sprijinul 

acordat mediului academic; 

(b) proiecte corporative, inclusiv de formare și de încurajare a creării de clustere și 

rețele de întreprinderi; 

(c) proiecte și programe demonstrative, precum și implementarea infrastructurilor, 

tehnologiilor și proceselor conexe; 

(d) proiecte de colaborare în cercetare și inovare care implică mediul academic, 

organizațiile de cercetare și inovare și industria; parteneriatele public-privat și 

organizațiile societății civile; 

(e) transferul de cunoștințe și tehnologie; 

(f) cercetarea în domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE) și al aplicațiilor 

lor industriale, inclusiv al materialelor noi și avansate și 

(g) noi produse medicale eficiente și accesibile, inclusiv produse farmaceutice, 

dispozitive medicale, metode de diagnosticare și produse medicinale 

terapeutice avansate, noi agenți antimicrobieni și procese de dezvoltare 

inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale. 
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6. Dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, mai ales a 

tehnologiilor și serviciilor digitale care contribuie la obiectivele programului Europa 

Digitală, în special prin:  

(a) inteligența artificială; 

(b) tehnologiile cuantice; 

(c) infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor; 

(d) internetul obiectelor; 

(e) blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite; 

(f) competențe digitale avansate; 

(g) robotică și automatizare; 

(h) fotonică și  

(i) alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea 

industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor 

digitale în sectorul transporturilor din Uniune. 

7. Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 499 de angajați, cu un accent 

deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin: 

(a) punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții; 

(b) furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de 

extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele 

inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea 

capacităților de inovare, și de a le asigura competitivitatea pe plan mondial; 

(c) acordarea de finanțare pentru achiziționarea unei întreprinderi de către angajați 

sau a unei participații la o întreprindere de către angajați. 

8. Sectoarele culturale și creative, patrimoniul cultural, media, sectorul audiovizual, 

jurnalismul și presa, în special, dar nu numai, prin dezvoltarea unor noi tehnologii, 

utilizarea tehnologiilor digitale și gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

9. Turismul. 

10.  Reabilitarea siturilor industriale (inclusiv a siturilor contaminate) și restaurarea a 

astfel de situri în vederea unei utilizări durabile. 

11. Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura durabile și alte elemente ale 

bioeconomiei durabile în sens mai larg. 

12. Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, în special prin: 

(a) microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale, etice și economia 

socială; 

(b) cererea și oferta de competențe; 

(c) educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți; 

(d) infrastructura socială, în special 

(i) educație și formare incluzivă, inclusiv educația și îngrijirea timpurie, 

împreună cu infrastructura și facilitățile educaționale aferente, structuri 



 

RO 5  RO 

alternative de îngrijire a copiilor, locuințe pentru studenți și echipamente 

digitale, care să fie accesibile tuturor; 

(ii) locuințe sociale accesibile
3
; 

(iii) asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, 

asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire în comunitate; 

(e) inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare care vizează 

promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la 

punctul 12; 

(f) activități culturale cu un obiectiv social; 

(g) măsuri de promovare a egalității de gen; 

(h) integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe; 

(i) soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de sănătate 

și noi modele de îngrijire; 

(j) incluziunea persoanelor cu handicap și accesibilitatea pentru acestea. 

13. Dezvoltarea industriei de apărare, pentru a contribui la autonomia strategică a 

Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru: 

(a) lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin 

sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie; 

(b) întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul 

apărării și în cel al tehnologiilor cu dublă utilizare strâns legate de acest sector;   

(c) lanțul de aprovizionare din sectorul apărării în cazul participării la proiecte 

colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, inclusiv la proiecte 

sprijinite prin Fondul european de apărare; 

(d) infrastructura pentru cercetare și formare în domeniul apărării. 

14. Spațiu, în special în legătură cu dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu 

obiectivele Strategiei spațiale: 

(a) de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune; 

(b) de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând 

în special vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare; 

(c) de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv dezvoltarea în aval; 

(d) de a promova autonomia Uniunii, în vederea siguranței și securității accesului 

în spațiu, inclusiv aspectele referitoare la dubla utilizare. 

15. Mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi care țin de economia 

albastră și de principiile de finanțare ale economiei albastre durabile, în special prin 

intermediul antreprenoriatului și industriei maritime, al energiei marine din surse 

regenerabile și al economiei circulare. 

                                                 
3
 Locuințele sociale accesibile trebuie înțelese ca fiind destinate persoanelor defavorizate sau grupurilor 

dezavantajate din punct de vedere social, care, din cauza constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în 

condiții precare de locuit sau nu pot obține locuințe în condiții de piață. 
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