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Contextul elaborării POR 2021-2027

 PDR Centru
 Strategia de Specializare 

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

Nivelul regional Nivel 
național

Nivel 
european

 Documente strategice naționale
 Regulamentele CE pentru 

perioada 2021-2027
 Recomandările CE pentru 

România
 Observațiile CE la versiunile de 

lucru ale POR 21-27 Centru

Lecții învățate

Agențiile de dezvoltare regională nominalizate AM-uri pentru Programele 
operaționale regionale - OUG 122/2020 aprobată prin Legea nr. 277/2021 și 
HG 936/2020
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Negocieri CE, 
întâlniri de lucru

Etape în elaborarea POR 2021-2027 - Centru
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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.



 Dezvoltarea Sistemului de Management și Control și elaborare proceduri de 
lucru:
 Structură organizatorică și atribuții realizate
 Proceduri operaționale – există o primă versiune
 Delegare  soluționare nereguli – negocieri cu MF pentru delegare către 

SIFE, primit acord
 Discuții și pregătire forme de documente, proceduri operaționale cu MF 

– ACP pentru realizarea activității de implementare financiară a 
Programului 

 Realizare evaluare strategică de mediu pentru Program – se află în faza finală 
de obținere a avizului de mediu

 Identificarea opțiunii de costuri simplificate și realizarea analizelor necesare 
pentru introdus la implementarea POR – se află în faza de negocieri cu 
Autoritatea de Audit

 Dezvoltare Foaie de parcurs pentru dezvoltarea capacității administrative: 
există o primă versiune

POR Centru 2021-2027



 Abordarea privind implementarea dezvoltării urbane durabile la nivelul POR 
Centru 2021-2027 – aprobată de CDR Centru se află în implementare. La 
nivel regional este în derulare sesiunea de depunere SIDU de către 
municipiile de la nivel regional, care au alocări predefinite, pentru verificarea 
admisibilității acestora – termen de depunere 30.06.2022

 Dezvoltare portofoliu de proiecte: 
 Aplicație online de gestionare - http://portofoliu.adrcentru.ro/ - 840 proiecte 

cu o valoare totală de aprox. 5,6 mld. euro
 Sprijinirea dezvoltării de proiecte pe domenii prioritare și elaborare 

documentații necesare prin POAT 2014-2020 (OUG 88/2020) – 27 de 
proiecte care au valoarea totală a investiției de 452,58 mil. euro

 Demarare elaborare ghiduri pentru lansare apeluri: formă de ghid, forma de 
cerere de finanțare și formă de contract de finanțare. Se lucrează la un 
calendar al apelurilor, ghidurile fiind elaborate în corelare cu acest calendar.
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http://portofoliu.adrcentru.ro/


Pașii următori
 Finalizarea consultărilor cu DG Regio, realizare formă finală Program și depunere în SFC –

în funcție și de includerea Acordului de Parteneriat
 Dezvoltarea SMC - finalizare proceduri operaționale și descriere de sistem; realizarea 

auditării de sistem
 Constituirea Comitetului de Monitorizare al Programului
 Finalizare calendar apeluri și ghiduri conform calendar pentru lansare
 Încheiere Protocoale de colaborare cu Ministere și instituții de la nivel național pentru 

implementare Program
 Finalizare delegare soluționare nereguli: adoptare acte normative care să sprijine 

procesul – modificare HG 936/2020 prin includerea SIFE din MF ca posibil OI; modificare 
OUG 66/2011 pentru a putea delega activitatea către MF-SIFE; Acord de delegare

 Dezvoltarea cadrului pentru implementarea financiară a Programului: discuții cu MF 
privind cofinanțarea de la BS pentru Program, norme de aplicare pentru OUG 133/2021 
– fluxuri financiare, modificare OUG 66/2011 - nereguli, încheiere Acord de colaborare și 
Convenții de finanțare cu ACP, realizare previziuni financiare și transmitere la ACP

 Sprijin în dezvoltarea MySMIS pentru perioada 2021-2027 ca acesta să devină funcțional
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Pentru informații suplimentare: 
 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/
 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
 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/
http://www.adrcentru.ro/catalog-surse-finantare/
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/


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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