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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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intalniri de lucru

iulie-sept.
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Întâlniri de 
lucru, analize 
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sep. – oct. 
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consultare 
publică
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Versiune 0 
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noiembrie 
2021

Versiune 3 
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Mai – aug. 
2021

Negocieri CE, 
întâlniri de lucru

Etape în elaborarea POR 2021-2027 - Centru



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 

Prioritatea de investiții 1 – O regiune competitivă
OS a (i) – Cercetare - dezvoltare – inovare

Tipuri de intervenții:
• Dezvoltarea structurilor CDI si TT în folosul întreprinderilor (publice și private), 

respectiv: 
• construcția și modernizarea / actualizarea tehnologică a infrastructurilor de CDI 

și TT publice si private, pe baza abordării strategice regionale
• investiții în active fixe corporale și necorporale în centre de CDI publice și 

universități 
• activități și servicii de cercetare și inovare 
• sprijin pentru incubare tehnologică, pentru spin offs și start-up-uri inovative 
• vouchere de inovare pentru IMM 
• Activități de instruire pentru personalul angajat (cercetători și operatori ai 

echipamentelor achiziționate)
• Sprijinirea participării IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și 

programe de colaborare
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Prioritatea de investiții 1 – O regiune competitivă
OS a (i) – Cercetare - dezvoltare – inovare

Tipuri de intervenții:
• Sprijinirea clusterelor inovative
• Întreprinderi inovative
• Platforma Pilot de Inovare Deschisa – proiect strategic regional
• Activități complementare care vizează dezvoltarea competențelor

Potențiali beneficiari:
 Entități de CDI si TT 
 Universități
 UAT 
 IMM-uri, întreprinderi mari, start-up-uri
 ONG, Clustere
 Parteneriate între aceste entități

Buget propus: 82.156.981 Euro FEDR
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Pornind de la 
atuurile regionale, 
au fost 
identificate 9
domenii prioritare 
ce pot contribui la 
cresterea 
competivitatii 
economice in 
regiunea Centru.

Strategia de 

Specializare 

Inteligenta 

a Regiunii 

Centru

Industria auto 

si mectronica

Industria 

Aerospatiala

Sectorul 

Agroalimentar

Industria 

ușoară

Mediul 

construit 

sustenabil

Silvicultura, 

prelucrarea 

lemnului și 

industria 

mobilei

Sectorul IT și 

industriile 

creative

Sanatate

Turism
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Prioritatea de investiții 1 – O regiune competitivă
OS a (iii) – Sprijinirea IMM

Tipuri de intervenții:
• Investitii tehnologice in IMM
• Susținerea Scale up pentru start-up-uri si microintreprinderi
• Investiții în incubatoare si acceleratoare de afaceri: Investiții în crearea / modenizarea

/ extinderea capacităților de incubare și accelerare; Cheltuieli de funcționare, 
cheltuieli cu serviciile prestate pentru firmele incubate (coaching, mentoring), inclusiv 
scheme de minimis cu administratori de grant incubatoarele și acceleratoarele, în 
folosul firmelor incubate; Organizarea de instruiri pentru firmele găzduite și pentru 
angajații lor

• Investiții în Parcuri industriale in domenii de specializare inteligentă

Potențiali beneficiari:
 IMM-uri, start-up-uri, microintreprinderi
 Universități, Clustere
 Entități administrator structuri de afaceri
 Parteneriate

Buget propus: 139.784.630 Euro FEDR
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Tipuri de intervenții:
1. Comunităţi digitale:
• sprijin pentru acțiuni de tip smart-city, aplicabile municipiilor și orașelor pe baza SIDU: 

dezvoltarea de sisteme/platforme/soluții/aplicații (cu includerea componentelor soft și a 
celor hard, respectiv echipamente, senzori, diverse obiecte) pentru susținerea a diverse 
servicii publice de interes

• susținerea digitalizării serviciilor publice locale, inclusiv securitate cibernetică, 
interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice locale – să fie 
adresate cetățenilor și firmelor și să fie inovative

• platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-city care are ca scop să 
faciliteze achiziția de inovare și să înlesnească testarea aplicațiilor

2. Digitalizarea IMM-urilor

Prioritatea de investiții 2 – O regiune digitală
OS a (ii) – Digitalizare

Potențiali beneficiari:
1. Comunităţi digitale
 UAT, parteneriate între UAT, 
 Parteneriate UAT – organizații private,
 Universități 
2. IMM-uri

Buget propus: 68.791.962 Euro
FEDR
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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

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

Buget propus: 101.617.000 Euro FEDR
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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

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

Buget propus: 97.098.250 Euro FEDR
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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

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

Buget propus: 198.715.250 Euro FEDR
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Tipuri de intervenții:
• Modernizarea și extinderea reţelei de drumuri judeţene

(inclusiv centuri ocolitoare cu statut de drum județean), 
inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și 
ecologice, modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale 
din interiorul localităților și construirea de piste de 
biciclete – prioritizare regională

• Decongestionarea traficului în municipiile reședință de 
județ și zonele adiacente acestora prin investiții în
infrastructura rutieră, prin construirea / modernizarea / 
upgradarea de drumuri de ocolire / pasaje / noduri
rutiere, inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță 
rutieră și ecologice - in zona de acces in municipiu -
PMUD

Potențiali beneficiari:
 UAT judet,
 UAT municipiu resedinta de 

judet
 Parteneriate între UAT

Prioritatea de investiții 5 – O regiune accesibilă
OS c (ii) – Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile

Buget propus: 168.031.000 Euro FEDR
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Tipuri de intervenții:
• Investiții în infrastructurile 

educaționale pentru învățământul: 
timpuriu și obligatoriu, special, ÎPT, 
universitar – proiecte integrate

Potențiali beneficiari:
 UAT 
 Parteneriate între UAT
 Universități / Instituții de 

învățământ superior

Prioritatea de investiții 6 – O regiune educată
OS d (ii) – Dezvoltarea infrastructurii educaționale

Buget propus: 77.837.342 Euro FEDR
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Tipuri de intervenții:
Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în 
valoare a potențialului lor turistic natural și cultural prin:
• Restaurarea/reabilitarea/ consolidarea, conservarea și 

punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu și a 
întregului ansamblu al sitului UNESCO sau al 
monumentului de clasă A

• Intervenții destinate protejării și valorificării în scop 
turistic a patrimoniului natural și ecoturismul

• Intervenții propuse pentru revigorarea turismului în 
destinațiile turistice balneare și cu potențial balnear

Intervenții în infrastructura centrelor de agreement (tabere
scolare)

Potențiali beneficiari:
 UAT (în principal rural și 

județean), autorități publice 
centrale

 Parteneriate intre UAT
 Parteneriate intre UAT si 

ONG, unitati de cult, 
autorități centrale

Prioritatea de investiții 7 – O regiune cu turism durabil
OS d (vi) – Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea
socială și inovarea socială

Buget propus: 26.264.508 Euro FEDR
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Tipuri de intervenții:
 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

Pe baza SIDU

Potențiali beneficiari:
 UAT de tip urban, 
 ZUF și Zone Metropolitane
 parteneriate între UAT, 

inclusiv UAT judet
 Parteneriate UAT cu ONG, 

unitati de cult, autoritati
centrale

 ADI

Prioritatea de investiții 8 – O regiune atractivă
OS e (i) – Promovarea dezvoltării urbane integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 
culturii, patrimoniului natural, turismului sustenabil și siguranței în zonele urbane

Buget propus: 157.560.831 Euro FEDR



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 – aprilie 2022
 Finalizare SEA pentru POR, inclusiv evaluarea adecvată – se așteaptă avizul 

de la Ministerul Mediului
 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.
 Dezvoltare Foaie de parcurs pentru dezvoltarea capacității administrative: 

există o primă versiune
 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/
 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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