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Noul cadru al politicii de coeziune

Abordare strategică - 5 Obiective ale Politicii de Coeziune

Europă mai 
inteligentă

Europă mai
verde

Europă mai
socială

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi

Europă mai
conectată

25% din FEDR

30% din FEDR



Contextul elaborării POR 2021-2027

 Pentru perioada de programare 2021-2027 s-a decis descentralizarea 
implementării fondurilor europene la nivel regional

 ADR-urile au fost nominalizate Autorități de Management pentru 
Programele Operaționale Regionale 2021-2027 prin OUG 122/2020 și 
HG 936/2020

 Prin OUG 122/2020 s-a asigurat cadrul general de gestionare a 
programelor operaționale regionale pentru perioada 2021-2027



Structura instituțională de gestionare a fondurilor 
europene 2021-2027 în România

http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-
programare/perioada-2021-2027/

http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/


Contextul elaborării POR 2021-2027

 PDR Centru
 Strategia de Specializare Inteligentă Centru
 Analize regionale
 Consultările cu partenerii regionali
 Portofoliul regional de proiecte

Abordare în două direcții

Nivelul regional
Nivel 
național

Nivel 
european

 Documente
strategice 
naționale

 Propunerile de 
Regulamente ale 
CE pentru perioada 
2021-2027

 Recomandările CE 
pentru România

 Observațiile CE pe 
prima versiune a 
POR 21-27 Centru

Lecții învățate



POR 2021-2027 - Centru

 Conține tipuri de investiții aferente tuturor celor 5 obiective de politică ale 
UE pentru politica de coeziune    

 În 2020 au fost elaborate structura și o primă versiune a POR Centru 2021-
2027, care au fost discutate atât cu instituțiile coordonatoare de la nivel 
național, cu DG Regio, dar și cu actorii de la nivel regional                                           

 La sfârșitul lunii aprilie 2021 a fost finalizată versiunea 2 a Programului care 
a fost transmisă către MIPE și MDLPA, precum și către CE – DG Regio

 În această perioadă sunt consultări cu CE – DG Regio pe această versiune a 
Programului

 Axe prioritare – 8 axe pentru investiții + o axă de asistență tehnică

 Buget propus: 1390,15 mld. Euro din care 1181,62 mld. Euro FEDR



POR 2021-2027 - Centru
 Viziunea:
Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o 
economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea 
rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetățean. - http://regio-adrcentru.ro/wp-

content/uploads/2021/04/POR-2021-2027-versiunea-2-aprilie-2021.pdf

Nr. 
crt.

Axă prioritară Alocare FEDR (mil. 
euro)

1. O regiune competitivă prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie
inteligenta

229,991

2. O regiune digitală 116,381

3. O regiune cu comunitați prietenoase cu mediul 198,715

4. O regiune cu mobilitate urbană durabilă 198,715

5. O regiune accesibilă 168,031

6. O regiune educată 77,837

6. O regiune cu turism durabil 21,265

7. O regiune atractivă 119,809

8. Asistenta tehnică 50,880

TOTAL 1.181,625

http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-2021-2027-versiunea-2-aprilie-2021.pdf


POR 2021-2027 - Centru
Nr. 
crt

Axă prioritară Tipuri de intervenție propuse Alocare 
FEDR (mil. 
eur)

1. O regiune competitivă
prin inovare si 
intreprinderi dinamice
pentru o economie
inteligenta

• Dezvoltarea structurilor CDI si TT în folosul întreprinderilor
• Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor
• Întreprinderi inovative
• Crestererea IMM prin investitii
• Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM
• Activitati complemetare care vizează dezvoltarea competențelor

229,991

2. O regiune digitală • Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă cu trei
suboperatiuni: smart-city, susținerea digitalizării serviciilor publice
la nivel local, platformă regională pilot de open innovation în
domeniul smart-city

• Digitalizarea IMM-urilor
• Hub-uri digitale inovative

116,381

3. O regiune cu 
comunități
prietenoase cu mediul

• Renovarea fondului construit regional: eficiență energetică clădiri 
rezidențiale; eficiență energetică clădiri publice 

• Investiții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane și 
promovează infrastructura verde și/sau infrastructura albastră din 
zonele urbane, inclusiv activități complementare

• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane 
ale Regiunii Centru

198,715



POR 2021-2027 - Centru

Nr. 
crt

Axă prioritară Tipuri de intervenție propuse Alocare 
FEDR 
(mil. eur)

4. O regiune cu mobilitate 
urbană durabilă

• Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor 
culoare de mobilitate urbană durabilă, infrastructurii pentru
mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, 
introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de 
monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride . 

• Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții 
în vehicule ecologice (electrice, CNG, hidrogen) și 
infrastructura de transport aferentă;

• Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi; 
• Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, 

cum ar fi sisteme de management trafic, aplicații de 
mobilitate, etc. 

Învestiții în baza PMUD

198,715

5. O regiune accesibilă • Modernizarea infrastructurii rutiere județene – conform 
prioritizării regionale

• Soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului –
municipii reședință de județ

168,031



POR 2021-2027 - Centru

Nr. 
crt

Axă prioritară Tipuri de intervenție propuse Alocare 
FEDR 
(mil. eur)

6. O regiune educată • Investiții în infrastructurile educaționale pentru învățământul: 
timpuriu și obligatoriu, special, ÎPT, universitar

77,837

7. O regiune cu turism 
durabil

• Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în 
valoare a potențialului lor turistic natural și cultural

• Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin 
dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice 
adresate lor: intervenții în infrastructura centrelor de 
agreement (tabere scolare)

21,265

8. O regiune atractivă  Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane,
 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a

patrimoniului cultural;
 Investiții în infrastructura din domeniul cultural
 Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone

care dispun de un potențial turistic valoros;
 Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității administrative a 

beneficiarilor;
În baza SIDU

119,809



Abordarea urbană

POR 2021-2027 - Centru

 minim 8% din alocarea FEDR trebuie adresată dezvoltării urbane durabile
 Structura urbană regională: 57 municipii și orașe din care - 6 municipii reședința de 

județ, 14 – municipii, 27 – orașe
 Implementarea politicii de dezvoltare urbană în Regiunii Centru va avea la bază 

dezvoltarea SIDU care să fie completată de PMUD și alte documente strategice care 
susțin dezvoltarea

 Vor fi alocate fonduri dezvoltării urbane prin intermediul Priorității 3 – infrastructură 
verde, Priorității 4 - mobilitate urbană durabilă și Priorității 8 – O regiune atractivă, 
regenerare urbană – 321,864 mil. euro FEDR (27% din alocarea POR)

 Celelalte priorități vor contribui la dezvoltarea urbană, proiectele vor trebui să facă 
parte din SIDU

 Alocările vor fi făcute conform OUG 156/2020 modificată și completată de OUG 
174/2020 și propunerilor de la nivel regional: fonduri predefinite pentru municipii / 
apel de strategii și proiecte pentru orașe

 Decizia privind proiectele prioritare – consiliile locale, structuri decizionale la nivel de 
ZM/ZUF



Pașii următori

 Finalizarea discuțiilor cu DG Regio și partenerii regionali și naționali pentru 
definitivarea tipurilor de intervenții ce vor fi incluse în POR Centru 2021-2027 
și crearea corelărilor cu celelalte programe de la nivel național

 Elaborarea versiunii finale a POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru  și 
transmitere la CE

 Pregătire ghiduri, portofoliu de proiecte, analiză proiecte și pregătire pentru 
finanțare

 Dezvoltarea Sistemului de Management și Control și finalizare proceduri de 
lucru

POR 2021-2027 - Centru
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