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Îmbunatățirea implementării proiectelor 
POR 2021-2027 

– Cum dezvoltăm proiectele



 Continuitate, simplificare, flexibilitate, implicare locală

 Proiectele finanțate trebuie să respecte obiectivele dezvoltării
durabile și să rezulte din SIDU la nivel de municipiu/oraș sau
ZUF/zonă metropolitană

 Utilizarea fondurilor va trebui să aibă la bază o abordare
integrată care să răspundă provocărilor economice, de mediu,
climatice, demografice și sociale.

 Integrarea prevederilor OUG 156/2020 modificată prin OUG
174/2020 pentru stabilirea alocărilor predefinite pentru
municipii.

Abordarea urbană - context



 S-au luat în calcul alocările previzionate prin POR Centru 2021-
2027 pentru măsurile referitoare la:
o infrastructură verde,
o mobilitate urbană durabilă,
o regenerarea urbană și infrastructura de turism, patrimoniu și

cultură din zonele urbane, aferente Priorităților 3, 4 și 8

 Verificarea SIDU include atât analiza strategiei din punct de
vedere al admisibilității acesteia, o analiză cantitativă cât și
analiza proiectelor propuse în cadrul strategiei. Acestea din
urmă vor fi promovate din perspectiva abordării integrate.

 SIDU vor trebui să fie depuse, împreună cu anexele solicitate,
până la data de 30.06.2022, în cazul municipiilor, și odată cu
primul proiect depus pe P8 în cazul orașelor.

Abordarea urbană –
admisibilitatea SIDU



 SIDU va prezenta portofoliul de proiecte aferent și va include lista cu
proiectele prioritare selectate în vederea promovării la finanțare

 Fiecare municipiu trebuie să propună proiecte în cadrul strategiei
integrate de dezvoltare şi să angajeze din bugetul local sume de cel
puţin 10% din alocarea primită în cadrul POR pentru proiecte
complementare.

 Municipiile au obligația să încheie contracte de achiziție publică în
condițiile legii pentru cel puțin 70% din valoarea granturilor alocate
prin bugetele aprobate cu această destinație, în termen 3 ani de la data
încheierii contractelor de finanțare conform procedurilor legale.

Admisibilitatea SIDU



 Este important ca din SIDU să reiasă complementaritatea cu investițiile
din perioada 2014-2020 dar și cu celelalte programe operaționale din
actuala perioada de programare.

 Abordarea integrată a provocărilor economice, sociale, climatice,
demografice și de mediu cu care se confruntă respectivul oraș/zona
urbană funcţională, în conformitate cu cerinţa din Art. 28 din
Regulamentul CE 1060 / 2021, va fi urmărită.

 Pe lângă listele de proiecte prioritare și complementare se va analiza și
planul de acțiune propus de fiecare UAT pentru implementarea
proiectelor și implicit atingerea obiectivelor strategiei.

 Procedura privind selectarea proiectelor prioritare, precum și
modalitatea de implicare a partenerilor în procesul de elaborare SIDU și
de selecție a proiectelor prioritare, se vor regăsi în cuprinsul strategiei
sau vor fi incluse în documente anexă.

Admisibilitatea SIDU
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Dezvoltarea de proiecte

 Să se plece de la nevoi și în corelare cu abordarea strategică propusă

 Să se urmărească complementaritatea între investiții ca să ducă la dezvoltare și corelare 

între ele (și ca obiect și ca timp)

 Să se acorde o 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

 Să se analizeze aspectele privind beneficiile socio-economice ale proiectelor mari de 

infrastructură (ACB) -

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-

appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

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
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications


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 în cadrul proiectelor pentru a se asigura că
solicitantul explică în mod cuprinzător modul în care intenționează să
abordeze aceste aspecte.

Dezvoltarea de proiecte



Principii orizontale

 Pentru noua perioada de programare, Comisia Europeana
pune accent deosebit pe încă 3 noi principii, si anume:
 Eficiența energetică înainte de toate, in contextul realizării
obiectivului Uniunii privind neutralitatea climatică până în
2050 reprezintă la nivel de proiect, luarea de măsuri rentabile
(cost-eficacitate) privind eficiența energetică.

Dezvoltarea de proiecte



Principii orizontale

 IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE reprezintă un proces de
prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe
termen lung ale schimbărilor 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.

Dezvoltarea de proiecte



 Este obligatorie existența SIDU elaborată conform Art. 29 din
Regulamentul (UE) nr. 1060/2021:

a) zona geografică vizată de strategie;
b) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv a

interconexiunilor economice, sociale și de mediu;
c) o descriere a unei abordări integrate care răspunde nevoilor de

dezvoltare identificate și potențialului zonei;
d) o descriere a implicării partenerilor, în conformitate cu art. 8 din

Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, în pregătirea și implementarea
strategiei

 SIDUrile vor trebui să adreseze specific probleme de la nivelul
teritoriului studiat și să identifice măsuri de rezolvare sau de atenuare
a acestora într-un mod integrat de abordare.

Dezvoltarea de proiecte



 În cadrul P8 proiectele de sine stătătoare (de exemplu, regenerarea
fizică a spațiilor publice) nu sunt eligibile, deoarece sprijinul trebuie să
fie oferit pe baza SIDU și să urmeze o abordare integrată.

 Proiectele integrate trebuie să includă o gamă largă de elemente
complementare dincolo de infrastructura solidă (regenerare fizică și
simpla construcție), fie să prevadă măsuri suplimentare ca parte a SIDU
care acoperă dimensiunile de mediu, sociale sau economice, sau
măsuri sociale și culturale pentru a consolida implicarea cetățenilor,
asigurare a accesului egal.

 În același sens trebuie privită
și abordarea integrată a
investițiilor culturale și turistice.

Dezvoltarea de proiecte



Portofoliul de proiecte OUG88/2020 -
pregătirea de proiecte în domenii strategice prioritare

7

6
52

1
6

Numar proiecte sprijinite

Mobilitate urbană Regenerare urbană

infrastructura de transport Infrastructura de turism

Tabere scolare Specializare inteligentă

148

33,78

203,38

12,65
3,57 51,2

Proiecte sprijinite - valoare investiție

(mil. euro)

Mobilitate urbană Regenerare urbană

infrastructura de transport Infrastructura de turism

Tabere scolare Specializare inteligentă

21 de proiecte in pregătire cu o valoare           

estimată de peste 450 mil. euro



Pentru informații suplimentare: 
 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/
 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
 http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ghid-climate-proofing-

guidance.pdf
 http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ghid-climate-proofing-guidance.pdf
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/
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