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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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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 

Stadiul elaborării POR Centru 2021-2027

 Au fost elaborate 4 versiuni  ale Programului din care 3 au fost 
discutate informal cu reprezentanții DG Regio

 Ultima versiune a Programului a fost transmisă la CE în 10 decembrie 
2021

 Varianta de program transmisă în decembrie 2021  a urmat o analiză 
și consultare informală la nivelul tuturor serviciilor Comisiei 
Europene – observații la Program primite în 10 martie 2022

 După rezolvarea observațiilor și încărcarea Acordului de Parteneriat 
în SFC și POR Centru poate fi încărcat în SFC – calendar estimat de 
adoptare AP și Program sfârșitul lunii august, luna septembrie 2022

 Se analizează fiecare observație în parte pentru a o putea adresa –
discuții cu MIPE, DG Regio și partenerii regionali pentru integrare în 
Program
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Observații CE pe ultima versiune a POR Centru 2021-2027

 Dezvoltarea Programului în așa fel încât să contribuie mai mult la țintele 
de mediu – nu doar prin OP 2 – respectiv Prioritățile 3 și 4 ale 
Programului

 Importanța realizării analizei privind DNSH (do not significant harm) 
principle application la nivel de program și ulterior reflectarea lui la nivel 
de criterii de selecție

 Utilizarea instrumentelor financiare la nivel de program
 Egalitate de șanse, incluziune și nediscriminare – direcționarea de gen a 

intervențiilor și desegregarea în cazul investițiilor pe educație –
complementaritățile cu POEO 

 Infrastructura de transport – este necesară o abordare mai orientată 
spre mediu, care ia în calcul considerațiile de climă 

 Introducerea ITI la nivel de Program în conformitate cu strategia de la 
nivel național privind implementarea ITI

 Autoritățile Programului și evitarea conflictului de interese



 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

 Realizarea Cadrului de performanță al Programului – stabilirea indicatorilor –
transmis cu fiecare variantă de Program

 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

 10 ghiduri în lucru: infrastructură CDI, sprijinire IMM, digitalizare IMM, 
eficiență energetică clădiri publice, infrastructură verde, mobilitate urbană, 
infrastructură de transport, infrastructură educațională, turism rural și 
regenerare urbană 
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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/
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