
Regiunea CENTRU

www.adrcentru.ro

Programul Operațional Regional 
2021-2027
24 noiembrie 2021



2
0

2
0

2
0

2
1

oct. – dec.
2020

Negocieri CE, 
intalniri de lucru

iulie-sept.
2020

Întâlniri de 
lucru, analize 
regionale

oct. 2020
Versiune 1 
Program

aprilie 
2021

Versiune 2 
Program

sep. – oct. 
2021

Intalniri de 
lucru, 
consultare 
publică

iunie 2020

Versiune 0 
Program

noiembrie 
2021

Versiune 3 
Program

iulie-sept.
2021

Negocieri CE, 
întâlniri de lucru

Etape în elaborarea POR 2021-2027 - Centru

Presenter
Presentation Notes
Add your own dates and event details to the flag markers. Move the flags along the timeline to match your event dates. Copy and paste a flag to add more.



POR Centru 2021-2027
Obiective de politică europene Prioritate POR 2021-2027

O Europă mai inteligentă

O Europă mai verde

O Europă mai conectată

O Europă mai socială

O Europă mai apropiată de 
cetățenii săi

O regiune competitivă

O regiune digitală

O regiune cu comunități 
prietenoase cu mediul

O regiune accesibilă

O regiune educată

O regiune cu turism durabil

O regiune cu mobilitate urbană 
durabilă

O regiune atractivă



O regiune
competitivă
229,991 mil. eur

O regiune digitală
68,791 mil. eur

O regiune cu comunități 
prietenoase cu 

Mediul
198,715 mil. eur

O regiune cu 
mobilitate 

urbană durabilă
198,715 mil. eur

O regiune 
accesibilă

168,031 mil. eur

O regiune 
educată

79,200 mil. eur

O regiune cu 
turism durabil

26,264 mil. eur

O regiune 
atractivă

157,56 mil. eur

O regiune curată, 
atractivă, competitivă, cu 

o mare grijă pentru 
mediu și utilizarea 

rațională și durabilă a 
resurselor

POR Centru 2021-2027

1176,79 mil. eur.



POR Centru 2021-2027 

Tipuri de intervenții:
• sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței 

energetice și creșterea performanței energetice a 
clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de 
consolidare structurală

• sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței 
energetice a clădirilor publice, inclusiv a clădirilor 
identificate ca monumente istorice, măsuri de 
consolidare structurală

• măsuri complementare de capacitate 
administrativă

Potențiali beneficiari:
 UAT -uri
 Parteneriate între UAT, 

inclusiv UAT judet
 Autorități publice centrale 

Parteneriat UAT – asociații 
de locatari

 Parteneriate cu alte 
instituții publice locale sau 
centrale

Rezultate estimate:
 3800 locuințe cu performanță energetică îmbunătățită
 72600 mp clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită 

Prioritatea de investiții 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
OS b (i) – Eficiență energetică



POR Centru 2021-2027 

Tipuri de intervenții:
• crearea si sau extinderea coridoarelor verzi la 

nivelul zonelor urbane 
• intervenții ce contribuie la conservarea 

biodiversității urbane prin amenajări de maluri în 
zonele urbane

• Construcția/modernizarea/ extinderea spațiilor 
verzi

• Activități complementare infrastructurilor verzi
• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 

suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate și 
transformarea lor în spații verzi

Potențiali beneficiari:
 UAT de tip urban 
 UAT din zona urbană 

funcțională / zonă 
metropolitană, 

 Parteneriate între UAT, 
inclusiv UAT judet și alte 
instituții publice centrale 
si/sau locale

 ADI

Rezultate estimate:
 70 ha infrastructuri verzi
 20 ha suprafața de sol reabilitat

Prioritatea de investiții 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
OS b (vii) – Infrastructură verde



POR Centru 2021-2027 

Tipuri de intervenții:
• dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană 

durabilă: piste de bicicletă, amenajarea de trasee
pietonale, benzi dedicate transportului public, 
introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de 
monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride in zona 
de acces in localitatile urbane. 

• investiții în vehicule ecologice (electrice) și 
infrastructura de transport aferentă;

• infrastructuri pentru combustibili alternativi; 
• sisteme de management a mobilității urbane, cum ar

fi sisteme de management trafic, semaforizare
inteligenta, aplicații de mobilitate, etc. 

Potențiali beneficiari:
 UAT de tip urban 
 UAT din zona urbană 

funcțională / zonă 
metropolitană, 

 Parteneriate între UAT, 
inclusiv UAT judet și alte 
instituții publice centrale 
sau/sau locale

 ADI

Rezultate estimate:
 150 buc. material rulant ecologic
 160 km piste ciclabile
 20 buc. puncte de realimentare/reîncărcare

Prioritatea de investiții 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă
OS b (viii) – Mobilitate urbană durabilă



Principii orizontale

 Toate proiectele care vor fi depuse trebuie sa fie corelate cu principiile
orizontale prevăzute în regulamentele europene, principii care se vor regasi
in criterii de eligibilitate / prioritizare care vor face apoi parte din evaluarea
cererilor de finantare primite.

 Perspectivele privind Egalitatea de sanse și gen, incluziunea și
nediscriminarea precum si Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap vor
fi evidențiate in cadrul proiectelor pentru a se asigura că solicitantul explică
în mod cuprinzător modul în care intenționează să abordeze aceste aspecte.

 Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu
finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027

POR Centru 2021-2027



Principii orizontale

 Atenție deosebită problemelor de mediu și avizelor de mediu:
- Trebuie să fie în corelare cu concluziile SEA - http://regio-

adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-mediu-POR-
2021-2027-Regiunea-Centru.pdf

- În cazul proiectelor de infrastructură atenție la aspectele care țin de 
imunizare la schimbările climatice -
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07
/29-07-2021-commission-adopts-new-guidance-on-how-to-climate-
proof-future-infrastructure-projects

 Pentru noua perioada de programare, Comisia Europeana pune accent 
deosebit pe încă 3 noi principii, si anume:

• Eficiența energetică înainte de toate
• Imunizarea la schimbările climatice
• A nu prejudicia in mod semnificativ

POR Centru 2021-2027

http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-mediu-POR-2021-2027-Regiunea-Centru.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/29-07-2021-commission-adopts-new-guidance-on-how-to-climate-proof-future-infrastructure-projects


Principii orizontale

• EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎNAINTE DE TOATE, in contextul realizării obiectivului
Uniunii privind neutralitatea climatică până în 2050 reprezinta la nivel de
proiect, luarea de măsuri rentabile (cost-eficacitate) privind eficiența
energetică.

• IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE reprezintă un proces de prevenire a
vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale
schimbărilor climatice si are doua componente, una de atenuare a
schimbarilor climatice si alta de adaptare la schimbarile climatice.

• A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH) trebuie inteles din
perspectiva relatiei pe care o are proiectul cu cele șase obiective de mediu ,
adica activitățile propuse prin proiect nu trebuie sa aiba efecte nocive
asupra: atenuarii schimbărilor climatice, adaptarii la schimbările climatice,
utilizarii durabile și protejarea resurselor de apă, economiei circulare, deșeuri
și reciclarea acestora, prevenirea și controlul poluării , biodiversității și a
ecosistemelor.
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Pașii următori

 Finalizarea consultărilor cu DG Regio, partenerii regionali și naționali.
 Elaborarea versiunii finale a POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru  și 

transmitere la CE.
 Finalizare SEA pentru POR, inclusiv evaluarea adecvată – s-a publicat pentru

consultare publică până în 12.12.2021
 Includerea de costuri simplificate în program pentru simplificarea procesului 

de implementare – negociere Autoritate Audit
 Pregătire ghiduri, portofoliu de proiecte, analiză proiecte și pregătire pentru 

finanțare.
 Dezvoltarea Sistemului de Management și Control și finalizare proceduri de 

lucru.

POR Centru 2021-2027



Pentru informații suplimentare: 
 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/
 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
 https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-

conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati
 http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ghid-climate-proofing-

guidance.pdf
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-

b4fe-01aa75ed71a1/language-en
 http://www.adrcentru.ro/catalog-surse-finantare/
 http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati
http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ghid-climate-proofing-guidance.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en
http://www.adrcentru.ro/catalog-surse-finantare/
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/


Vă mulțumesc!

ADR CENTRU,
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România 

Tel.: 0258 - 818616
Fax: 0258 - 818613 
E-mail: office@adrcentru.ro
Web: www.adrcentru.ro
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/
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