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Regulamentul 
Comitetului Regional 

pentru Planificare
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Context și rol

• Memorandumul cu tema ”Pregătirea documentelor
naționale de programare a finanțărilor din fonduri
europene post 2020”, aprobat în ședința Guvernului
(septembrie 2018)

• CRP Vest are rol consultativ, reprezentând cadrul larg
partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest (CDR Vest) pentru elaborarea şi avizarea PDR VEST.
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Componență

Membri titulari sau supleanţi, la nivel decizional, de la:

• ADR Vest
• Consilii judeţene / prefecturi / municipii / orașe
• Direcţia Regională de Statistică Regiunea Vest
• Grupurilor tematice regionale (GTR)
• Grupurilor de lucru subregionale (GLSR)
• Universităţi
• Mediului de afaceri
• Patronate / sindicate
• Societate civilă 
• Alte instituţii şi organizaţii cu reprezentare in Regiunea  Vest



Consiliul pentru Dezvoltare Regională
-rol decizional-

Comitetul Regional pentru Elaborarea
Planului de Dezvoltare Regională

-rol consultativ-

-coordonator-

Prefecturi

ONG-uri

Universităţi 

Consilii judeţene

Mediul economic

Instituții deconcentrate

Autorităţi publice
locale

Alţi parteneri 
economici şi sociali

Mediul CDI

Cadrul partenerial
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Atribuții CRP (1)
CRP Regiunea VEST avizează:

• analizele economice şi sociale elaborate în scopul
fundamentării strategiei de dezvoltare regională a PDR
Regiunea Vest, precum şi concluziile acestora;

• strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de
dezvoltare din PDR Regiunea Vest;

• programarea financiară orientativă a obiectivelor
prioritare de dezvoltare;
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Atribuții CRP (2)
CRP Regiunea VEST avizează:

• proiectul PDR Regiunea Vest care va fi supus aprobării
CDR Vest;

• rapoartele strategice de monitorizare ale PDR Regiunea
Vest, care vor fi supuse aprobării CDR Vest;

• lista indicativă a proiectelor strategice din PDR
Regiunea Vest identificate la nivelul Regiunii Vest.
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Funcționarea CRP (1)

Deliberări

• Documentele adoptate prin consens sau prin majoritate
simplă.

• Propunerile se dezbat şi sunt aprobate prin consens sau
prin majoritate simplă.

• În cazul în care nu se întruneşte consensul, documentele
pot fi adoptate prin majoritate simplă.
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Funcționarea CRP (2)
Consultarea scrisă

• Coordonatorul poate iniţia o procedură rapidă de
consultare, în scris.

• Documentele se transmit prin fax şi/ sau e-mail. În termen
de 2 zile lucrătoare membrii vor transmite, prin fax şi/ sau
prin e-mail eventualele obiecţii.

• Fără obiecţii, documentele se consideră aprobate în mod
tacit. Dacă există obiecţii, acestea se vor analiza şi soluţiona,
prin contacte bilaterale, între coordonatorul şi cei care au
formulat obiecţiile respective.
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Grupuri Tematice Regionale

Un Grupul tematic regional (GTR) se constituie la nivelul
obiectivelor de politică aferente propunerii de regulament
pentru perioada 2021-2027:

• Competitivitate, inovare și transfer tehnologic, digitalizare;
• Mediu şi schimbări climatice; eficienţă energetică;

mobilitate;
• Infrastructură regională de transport;
• Educaţie; ocupare; sănătate; servicii sociale;
• Turism, cultură, patrimoniul cultural;

• Administraţie şi bună guvernanţă.
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Politica de coeziune în 
perioada 2021-2027
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Context
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Cadrul financiar multianual 2021-2027

• CE a propus un cadru
financiar multianual
(CFM) 2021-2027

• Acesta este supus
consultărilor Consiliului
European

• Un acord cu privire la
CFM 2021-2027 este
preconizat că va fi luat
la finalul anului 2020
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Cadrul financiar multianual 2021-2027

Fondul de coeziune 
(FC)

Fondul european 
pentru pescuit și 
afaceri maritime 

(FEPAM)

Fondul european 
de dezvoltare 

regională (FEDR)

Fondul social 
european plus 

(FSE+)
Fondul pentru azil și 

migrație (FAMI)

Instrumentul pentru 
managementul 

frontierelor și vize 
(IMFV) 

Fondul pentru 
securitate internă 

(FSI)

Un singur 
Regulament 
pentru 7 fonduri 
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Fondul pentru Tranziție Echitabilă 

• Inițiativă a CE cu obiectiv atingerea țintelor de reducere
a gazelor cu efect de seră de la 50% la 55% la nivelul
anului 2030

• 757 milioane euro pentru România la care se adaugă o
sumă între 1,1 și 2,2 miliarde Euro din Politica de
Coeziune (FEDR / FSE+)

• Potențiale teritorii finanțate din Regiunea Vest: județul
Hunedoara, Reșița / Moldova Nouă / Anina (Caraș-
Severin)
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O abordare mai personalizată
PIB per. capita (PPS), regiuni NUTS 2, media anilor 2014-2015-2016

<75% (regiuni mai puțin dezvoltare)

75-100% (regiuni în tranziție)

>=100% (regiuni mai dezvoltate)

• 3 categorii de regiuni: mai
puțin dezvoltate, în
tranziție, mai dezvoltate

• Metoda de alocare a
fondurilor se bazează
încă, în mare măsură, pe
PIB-ul pe cap de locuitor



Intensitatea spijinului UE

• Alocare România: 30,6 miliarde euro (8% mai mare față
de 2014 - 2020)

• Propunere de scădere a ratei europene de cofinanțare
de la 85% la 70% din FEDR pentru regiunile mai puțin
dezvoltate

• Regula N+2

85%

70%
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Obiective de politică



Prioritățile politicii de coeziune 2021-2027 

O Europă mai inteligentă (inovare/cercetare, IMM,
digitalizare)
O Europă mai verde (eficiență energetică, emisii scăzute
carbon, schimbare climatică, mobilitate urbană)

O Europă conectată (transport, TIC)

O Europă mai socială (social, sănătate, educație, locuri
de muncă)
O Europă mai apropiată de cetățenii săi (siguranță,
turism, patrimoniu, cultură)
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• Minim 35% din FEDR pentru OP 1 (o Europă mai 

inteligentă)

• Minim 30% din FEDR pentru OP 2 (o Europă mai verde)

• FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări 

climatice

• FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări 

climatice

Concentrare tematică
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• Minim 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană

• 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor

cele mai defavorizate

• 25% din FSE+ pentru incluziune socială 

• 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au 

un loc de muncă

Concentrare tematică
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OBIECTIVUL DE 
POLITICĂ 1
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Obiectivul de politică 1: 
O Europă mai inteligentă

Nevoi idenVficate pentru România:

Ø Consolidarea capacitaților în materie de C&I;

Ø Valorificarea digitalizării pentru cetățeni, IMM-uri,
administrație;

Ø Consolidarea creștererii și compellvității IMM-urilor.
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Obiectivul de politică 1: 
O Europă mai inteligentă

Propuneri de investiții:

ü Colaborarea dintre institutele publice de cercetare și
industriile inovatoare;

ü Consolidarea preluării tehnologiei informației de către
IMM-uri;

ü Crearea de noi societăți comerciale și creșterea gradului
de competitivitate și internaționalizare;

ü Transfer tehnologic;

ü Orașe Smart.
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Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai ecologică

Nevoi identificate pentru România:

ü Promovarea energiei din surse regenerabile;

ü Tranziția către o economie circulară;

ü Adaptarea la schimbările climatice;

ü Consolidarea biodiversității și reducerea poluării;

ü Regenerare spații urbane;

ü Promovarea mobilității urbane multimodală durabile.
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Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai ecologica

Propuneri de invesVții:

ü Energie și eficiență energelcă;

ü Geslonarea deșeurilor și economie circulară;

ü Schimbări climalce, riscuri;

ü Managementul apei;

ü Sprijinirea măsurilor de geslonare și conservare în zonele
protejate, biodiversitate;

ü Promovarea modurilor de transport durabile și accesibile.
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Obiectivul de politică 3: 
O Europă mai conectată

Nevoi idenVficate pentru România:

Ø Rețele TEN-T durabile, inteligente și intermodale;

Ø Consolidarea coneclvității digitale;

Ø Rețea secundară de transport.
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Obiectivul de politică 3: 
O Europă mai conectată

Propuneri de invesVții:

ü Dezvoltarea rețelelor TEN-T;

ü Îmbunătățirea coneclvității digitale;

ü Rețea națională și regională la acces la TEN-T.
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Obiectivul de politică 4: 
O Europă mai socială

Nevoi idenVficate pentru România:

ü Promovarea de polilci aclve pentru îmbunătățirea
accesului la piața muncii;

ü Calitatea sistemelor de educație și formare pentru piața
forței de muncă;

ü Învățare pe tot parcursul vieții;

ü Integrarea socio-economică a comunităților
marginalizate;

ü Sănătate și integrare socială.
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Obiectivul de politică 4: 
O Europă mai socială

Propuneri de invesVții:

ü Formare și ocupare;

ü Îmbunătățirea accesului la educație;

ü Spirit antreprenorial, economie socială;

ü Dezvoltarea serviciilor personalizate integrate;

ü Infrastructură, programe de sănătate și servicii medicale;

ü Integrarea grupurilor aflate în risc de excluziune.
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Obiectivul de politică 5 –
O Europă mai aproape de cetățeni

Nevoi idenVficate pentru România:

ü Promovarea dezvoltării și securității în zonele urbane

ü Sprijinirea dezvoltării locale integrate social, economic,
cultural și de mediu
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Obiectivul de politică 5 –
O Europă mai aproape de cetățeni

Propuneri de invesVții:

ü Turism;

ü Patrimoniu;

ü Cultură;

ü Siguranță și securitate în spațiul public.

NOTĂ:

Finanțarea condiționată de existența unei strategii integrate
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Propunerea MFE de 
programe operaționale



Pregătirea pentru 2021-2027

• Baza dialogului între UE și România: Raportul de țară
2019 al CE privind România – Anexa D (domenii de
inveslții pe obieclve de polilcă)

• Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – coordonator
proces de pregălre, a demarat procesul de programare
la nivel național

• Elaborarea documentelor de planificare regionale
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Pregătirea pentru 2021-2027

• Planul pentru Dezvoltare Regională

• Strategia Regională de Specializare Inteligentă
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• O mai bună coordonare între proiectele/ operațiunile
finanțate

• O abordare unitară și simplificare în termeni de
proceduri/ praclci

• Concentrarea şi asigurarea conlnuității experlzei

• O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul
regional

• Descentralizarea managementului POR

• O abordare inovalvă şi integrată, prin elaborarea
programelor mullfond

Principii la baza arhitecturii programelor
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1. Programul Operațional Transport

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 

4. Programul Naţional de Sănătate (mullfond) 

5. Programul Operațional Capital Uman 

Propunerea de Programe Operaționale / 
Naționale 2021-2027
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6. Programul Operațional Incluziune Socială și Dezvoltare 
Teritorială Integrată (mullfond) 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la 
nivel de regiune (7+1)

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (mullfond) 

9. Programele de cooperare teritorială: 
• Cooperare transfrontalieră (granițe interne și externe);
• Cooperare transnațională;
• Cooperare interregională.

Propunerea de Programe Operaționale / 
Naționale 2021-2027
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Propunere
arhitectură instituțională



Arhitectura instituțională
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MFE

• Coordonator 
PoliVca de 
Coeziune

MADR

• PoliVca Agricola 
Comună, PoliVca 
Comună in 
domeniul 
pescuitului si Fondul 
aferent afacerilor 
mariVme

MAI

• azil, migrație și 
integrare

• securitate internă
• managementul 

fronVerei și vize 



ANEXĂ 
Structura instituţională de gestionare a fondurilor europene 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

                    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Funcție de coordonare la nivel central atât pentru AM-urile de la nivel regional cât şi pentru cele de la nivel național 
**Funcția contabilă pentru toate programele operaționale și naționale (excepție PO CTE) şi funcţiile financiare orizontale ce derivă din relaţia cu CE  
***vor fi finanţate proiectele la nivel național în domeniul cercetării/inovării, digitalizarea, interoperabilitatea, e-government, etc. 
**** vor fi finanţate proiecte privind digitalizarea serviciilor publice locale, smart city (inclusiv ca parte a strategiilor de dezvoltare urbană) precum și proiectele de specializare inteligentă identificate în strategiile regionale,digitalizare 
mediu de afaceri, etc 
 

 

8 PO 
Regionale 

****  

PO Creștere 
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digitalizare 
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Durabilă 
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dezavantajate) 

PO Capital 
Uman 

Programe Naționale  
Afaceri interne (PN FAMI, 

PN FSI și PN IMFV) 

8 AM-uri 
regionale  
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OI  

Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii şi 
Comunicațiilor 

 OI DRI 
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Sănătate 
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către ADR-uri în funcție 

de numărul de proiecte şi 
de domenii 

OI  regionale 
POCU 

NV – Cluj Napoca; 
NE – Piatra 

Neamț; Centru – 
Alba Iulia; SE – 

Brăila;  SV Oltenia 
– Craiova; V – 
Timișoara; S 
Muntenia – 

Călărași; București 
Ilfov - București 
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Arhitectura instituțională
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• PODD, POCID, PNS, POCU, 
POAD, PODTI, POATMFE

• POTMTIC

• 8 Programe Operaționale 
RegionaleADR

Funcția de Autoritate de Management



Funcția contabilă

Autoritatea de Cerlficare și Plată  din cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice

Funcția de audit

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României

Arhitectura instituțională
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Posibile alocări financiare
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8.385

17.323

4.499 392

ESF +
ERDF
CF
ETC

FEDR

FSE
FC

Alocare națională - 30,6 miliarde Euro
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Alocare națională
– la nivel de obiective de politică

5.850,84; 21%

6.011,85; 21%

5.153,80; 18%

10.076,76; 36%

1.003,00; 4%

OP 5 OP 1

OP 2

OP 3

OP 4
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Potențiale axe prioritare în
Programele Operaționale Regionale

• Susținerea domeniilor de specializare inteligentă, a
inovării și a transferului tehnologic la nivel regional

• Digitalizare servicii publice locale, inclusiv smart city

• Creșterea compellvității IMM-urilor conform
priorităților regionale

MINIM 35% din POR
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Potențiale axe prioritare în
Programele Operaționale Regionale

• Eficiență energelcă în clădiri publice și rezidențiale,
inclusiv iluminat public

• Regenerarea spațiilor publice urbane

• Dezvoltarea mobilității publice urbane, inclusiv trenuri
metropolitane, inclusiv sistem regional de transport

MINIM 30% din POR
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Potențiale axe prioritare în
Programele Operaționale Regionale

• Turism 

• Patrimoniu 

• Cultură 

MINIM: 6% din POR
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Potențiale axe prioritare în
Programele Operaționale Regionale

• Dezvoltarea rețelei de infrastructură de transport la nivel
regional (descărcări autostrada, conectivitatea la rețeaua 
de baza - CORE TEN-T) 

• Dezvoltarea infrastructurii regionale de educație 

• ITI (Regiunea Vest - Valea Jiului) 

• Capacitatea administrativa pentru beneficiari

• Asistenţă Tehnică 
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Programul Național de Sănătate

• Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II )

• Construcția și dotarea Institutului National de 
Hematologie

• Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință 
National

• Reabilitare/ construcție 22 de spitalele județene și 
dotarea lor pentru cel puțin următoarele standarde: 
Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite 
deșeuri medicale; Unități pentru stroke pentru tratarea 
accident vascular cerebral; Unități parte a rețelei 
naționale de prevenție
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Programul Național de Sănătate

• Reabilitarea/ construcția spitale prioritare naționale 
• Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura

de sănătate si consolidare pentru riscul seismic - de
negociat infrastructura noua si/sau reabilitată in funcție
de alocări și planurile regionale de servicii medicale,

• E-sănătate, digitalizare in sistemul de sănătate

• Servicii medicale (formare, medicina de familie -
specializare, programe naționale, prevenție, etc.)

• Pregătire si perfecționare resursa umană

• Cercetare în domeniul medical
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Programul Operațional 
Creștere inteligenta și Digitalizare

• Specializare inteligentă național (Danubius, cercetare -
sinergii Horizon, internaționalizare, tranziție industrială)

• E-guvernare, sisteme soluții digitale in administrația 
publica centrală, interoperabilitate, cyber-security

• Broad-Band

• Instrumente financiare
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Programul Operațional 
Dezvoltare Teritorială Integrată

• Infrastructura şi servicii CLLD (sociale, educaționale, 
sănătate, etc.)

• Turism  
• Cultura 
• patrimoniu cultural
• Investiții pentru siguranța cetățeanului
• administrare si suport CLLD (strategii, etc.) si ITI (Valea 

Jiului și Delta Dunării)

NOTA: ITI se finanțează din fiecare PO corespunzător 7purilor de
intervenții OP1-OP4
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Programul Operațional Capital Uman

• NEETs
• Educație (inclusiv e-educație)
• Ocupare
• Incluziune (inclusiv e-incluziune)
• Servicii sociale sistemice (dezinsltuționalizare, 

combatere sărăcie, migranți)
• ITI (combinație între prioritățile de inveslții, în funcție de 

strategiile de dezvoltare integrate)
• Capacitatea administralva
• Asistență Tehnică
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Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

• Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport 
energie)

• Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate)

• Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră)

• ITI Delta Dunării / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile 
de dezvoltare integrate și de alocările financiare)
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Programul Operațional Transport

• Transport TEN- T CORE 
• Rutier
• Feroviar
• Naval 
• Aeroportuar

• ITI Delta Dunării / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile 
de dezvoltare integrate și de alocările financiare)
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Programul Operațional Asistență Tehnică

• Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri
pentru PO care nu au axă de AT)

• Sprijin pentru beneficiari

Programul operațional ajutorarea 
persoanelor dezavantajate

• intervenții de sprijin pentru persoanele dezavantajate
(alimente, rechizite, obiecte de puericultura, etc.)



www.adrvest.ro
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Stadiul activităților de 
planificare la nivel 

regional



Planul pentru Dezvoltare Regională 

• Document strategic pentru inveslțiile în Regiunea Vest

• Reflectă polilcile de dezvoltare în raport cu nevoile
regionale

• Bază strategică la nivel regional în viitoarele programe
de finanţare

• Promovează complementaritatea intra și interregională

www.inforegio.ro |  facebook.com/inforegio.ro
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Analiza socio-economică
- sinteză



Evoluția populației și potențialul demografic

• 2.007.273 locuitori - 9,04% din populația țării

• Densitatea populației: 62,7 loc/km2

• Cea mai urbanizată regiune (după BI): 62,8% - urban, 37,2% -
rural

• 51,4% femei – 48,6% bărbați

• Durata medie de viață: 75,68 ani
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Competitivitate regională

• PIB//locuitor: 

• 20.000 EUR p.c. PPS - 67% din media UE27

• 50.109 întreprinderi (9% din RO) – 90% microîntreprinderi
• Rata de supravieţuire a întreprinderilor noi după 1 an: 

58,1%

• Orientarea către export

• 17,4% din exporturile RO
• 12,7% din importuile RO
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Starea de sănătate a populației

• Incidența bolilor - superioară mediei naționale

• 10,54% din spitalele din RO

• 644 paturi/100.000 locuitori

• 359 medici/100.000 locuitori

• 86,12% din populația regiunii înscrisă la medicul de
familie

• 1.139 pacienți/medic de familie
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Accesibilitatea spitalelor – model teoretic



Nivelul de instruire a populației

• 17,5% elevi şi studenţi în total populaţie

• Nivel de educație (intervalul 15 – 64 ani)

• 18,1% - educaţia de bază;

• 66% - învăţământul secundar;

• 16% - învăţământul terţiar;

• Elevi / per clasă – 18,9 / Elevi / profesor – 13,72

• Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani care nu sunt angajați și
nu urmează nicio formă de educație – 17,4%

• 1,1% rata parlcipării adulţilor la educaţie pe tot parcursul vieţii
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Ocuparea resurselor de muncă

• Rata de activitate: 72,7%

• Rata șomajului BIM: 4,4%

• Rata șomajului BIM de lungă durată (peste 1 an): 2,2%

• Ocuparea pe sectoare:

• Industrie - 42,96%

• Agricultură - 8,01%

• Comerţ, transport, hoteluri și restaurante - 21,76%

• Sector public - 13,86%

• Construcţii - 4,9%
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Infrastructura de transport 

• 3 coridoare TEN-T, 5 drumuri europene

• 11.060 km drumuri publice din care 46,8% modernizate

• 1.888 km cale ferată – 17,5% din rețeaua națională

• 2 aeroporturi internaționale: Timișoara și Arad, pasageri
transportați: 1.595.012 (71,62% extern) (locul 3 RO)

• Transport public - pasageri transportați: 184.476 mii 
pasageri (locul 3 RO)
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Rețeua TEN-T



Infrastructura de utilități și locuințe

• Număr camere/ locuință: 2,5

• Suprafață locuibilă/ persoană: 17,1 mp

• Număr persoane/ locuință: 2,5

• Forma de proprietate a locuințelor: 98,1% proprietate privată

• Localități cu sisteme de alimentare cu apă potabilă: 286 (88,5% 
dintre localitățile regiunii - 86,8% rural)

• Localități cu canalizare publică:  169 (42 urban, 127 rural)

• Localități în care se distribuie gaze naturale: 85 (32 urban, 53 
rural) 

• Gospodării cu acces la internet: 86%
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Strategia Regională de 
Specializare Inteligentă



Strategia Regională de Specializare Inteligentă

• Document regional în domeniul inovării care stabilește priorități
cu scopul de a crea un avantaj compellv prin dezvoltarea
punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea
acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării
coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței,
evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor.

• Condiție favorizantă pentru inveslțiile UE în obieclvul de
polilcă 1

• Se bazează pe ateliere regionale de descoperire antreprenorială
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Caracteristici RIS3

• Concentrează inveslţiile asupra principalelor provocări şi nevoi de
la nivel regional;

• Se bazează pe atuurile, avantajele compellve şi potenţialul
pentru excelenţă;

• Sprijină inovarea tehnologică şi inveslţiile din sectorul privat;

• Antrenează implicarea tuturor părţilor interesate şi încurajează
inovarea;

• Se bazează pe procese de descoperire antreprenorială.
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Context regional

• La nivel european, Regiunea Vest - inovator modest
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Resurse umane din cercetare

• 4.031 persoane (locul IV între regiunile RO);

Număr 
personal de 

cercetare 
(2016)

% din total
forță de 
muncă 

ocupată

Evoluție 
număr 

personal de 
cercetare

2016 - 2011

UE 28 4.389.727 2,03% +10,6%

România 44.386 0,53% +5,8%

București-Ilfov 21.968 1,61% +2,1%

Vest 4.031 0,49% +26,6%
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R O M Â N I A

B U C U R E Ș T I  - I L F O V
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Finanțarea cercetării
• Ţinta RO pentru anul

2020 este ca 2% din
PIB pt. CDI;

• Regiunea Vest: 0,46%
PIB în CDI (locul II
între regiunile RO)

• Finanțarea
preponderent asigurată
de mediul privat
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Propunere sectoare de specializare inteligentă

• Agricultura și industria alimentară;

• Digitalizare, industrializare, inclusiv Industry 4.0; 

• Eficiență energetică și clădiri sustenabile;

• Industria prelucrătoare;

• Sănătate și calitatea vieții;

• Industrii culturale și creative.



www.adrvest.ro
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Calendar 



Stadiul negocierilor 2021-2027
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Data Actiune Subiecte de discutii
15 mai 2019

5 runde de 
negociere 

cu 
Comisia 

Europeană 

• Aspecte generale privind procesul de programare a fondurilor de coeziune 
• Calendarul procesului de programare și  acțiunile întreprinse 
• Discuții pe baza Anexei D la Raportul de Țară publicat în februarie 2019

2-3 iulie 2019 • Stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante  sectoriale 
• Identificarea  viziunii strategice și a nevoilor de investiții pe sectoarele: mediu,  

energie, broadband și transport.
10 iulie 2019 • Stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante privind sectoarele riscuri, economie 

circulară (deșeuri), apă/apă uzată, biodiversitate
• Necesarul de asistență tehnică pentru aceste sectoare.

17-19 septembrie 
2019

• discuții pe sectoare : transport, energie, cercetare, TIC, incluziune socială și 
reducerea sărăciei, ocupare, educație, sănătate, broadband, investiții 
teritoriale/urbane.

• Asistența tehnică
• Viziunea asupra arhitecturii programelor operaționale
• Stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante privind comunitatea roma, egalitatea de 

gen, Carta Drepturilor Omului, dizabilități.

2-4 decembrie 2019 • Mecanisme de cooperare și arhitectura PO
• Obiective de investiții
• Stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante
• Cooperarea cu alte state membre sau regiuni
• Capacitate administrativa 



Acțiuni imediate pt. pregătirea perioadei 2021-2027
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• Propunerea MFE de alocare a unor resurse pentru pregătire
de proiecte la nivel regional

• Buget: 100 milioane euro (11,77 pentru Reg. Vest)

• Domenii: mobilitate urbană, regenerare urbană, drumuri
județene, specializare inteligentă

• Obiect: SF, PT, DTAC, alte studii

• Obligație pentru beneficiari: depunere proiect în
perioada 2021-2027



Acțiuni imediate pt. pregătirea perioadei 2021-2027
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• Relansarea apelului de proiecte pentru POR, Axa prioritară 1
Promovarea transferului tehnologic – Operațiunea A
Sprijinirea enltăților de inovare și transfer tehnologic

• Workshop-uri în colaborare ADR Vest – JRC Sevilla
• “Transferul de tehnologie si dezvoltarea de produse

inovalve. Scalarea afacerilor inovalve” - (2 zile)
• “De la idee la implementare – Pregălrea unor proiecte de

succes” - (1 zi)

• De stabilit: data, locul



Calendar pentru pregătirea perioadei 2021-2027
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Activitate Subactivități Orizont de timp

1. Finalizarea 
procesului de 
actualizare a 
strategiilor regionale

Finalizarea Planului 
pentru Dezvoltare 
Regională 2021-
2027

iulie 2020Finalizarea 
Strategiei de 
Specializare 
Inteligentă 2021-
2027



Calendar pentru pregătirea perioadei 2021-2027
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Activitate Subactivități Orizont de timp

2.  Programului 
Operațional Regional 
Regiunea Vest 2021-
2027

Elaborarea primului 
draft al POR, consultări 
regionale, consultari
informale cu Comisia 
Europeană

draft, aprilie 2020 

Finalizare POR la nivel 
regional decembrie 2020

Aprobare POR 
Regiunea Vest de către 
Comisia Europeană final, februarie 2021



Calendar pentru pregătirea perioadei 2021-2027
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Activitate Subactivități Orizont de timp

3. Elaborarea 
primelor drafturi de 
ghiduri specifice

Redactarea 
primelor 
drafturilor de 
ghiduri specifice 

mai 2020 –
martie 2021

Consultări cu 
beneficiarii permanent 



Calendar pentru pregătirea perioadei 2021-2027
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Activitate Subactivități Orizont de timp

4. Pregătirea 
beneficiarilor

Realizare training-
uri
și pregătiri aplicate 
cu beneficiarii iunie 2020 –

iunie 2021Punerea la 
dispoziție de 
documente suport 
standardizate



Calendar pentru pregătirea perioadei 2021-2027

www.inforegio.ro |  facebook.com/inforegio.ro

Activitate Subactivități Orizont de timp

5. Pregătirea unui 
portofoliu regional 
de proiecte mature

Colectarea ideilor 
de proiecte iulie 2020 

Asistență tehnică 
pentru pregătire de 
proiecte septembrie 2020

Portofoliu de 
proiecte mature iulie 2021
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Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14

300054, Timișoara, România

Tel/Fax:   +40 256 491 981     E-mail: office@adrvest.ro

www.adrvest.ro

http://adrvest.ro

