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Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
Autoritate de Management pentru POR 2021-2027 

Informare privind  

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL VEST 2021-2027 

Versiunea de lucru 2  
 

Pentru perioada 2021–2027,  în cadrul Programului Operațional Regional 
Vest solicitanții din Regiunea Vest vor putea accesa o gamă largă de 
intervenții, în cadrul celor 5 Obiective de Politică propuse de Regulamentul 
Comun al UE privind Fondurile de Coeziune, după cum urmează: 

Obiectiv de 

politică (OP) 
Prioritatea Obiectiv specific - Măsuri 

OP 1 

O Europă 

mai 

competitivă 

și mai 

inteligentă 

 

Minim 25% 
din FEDR  

Prioritatea 1 

O regiune 

competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

a (i) Dezvoltarea și consolidarea capacităților de 
cercetare și inovare și utilizarea tehnologiilor 

avansate 

a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării pentru 
cetățeni, companii, organizații de cercetare și 

autorități publice 

a (iii) Îmbunătățirea creșterii durabile și a 
competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de 

muncă în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive 

a(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare 
inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Prioritatea 2 

O regiune cu 

orașe Smart și 

o administrație 

digitalizată 

a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării pentru 
cetățeni, companii, organizații de cercetare și 

autorități publice 

OP 2  

O Europă 

mai 

ecologică, 

cu emisii 

scăzute de 

carbon 

Prioritatea 3 

O regiune cu 

orașe 

prietenoase cu 

mediul 

 

b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

b (vii) Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în 

zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de 
poluare 
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Minim 30% 
din FEDR 

Prioritatea 4 

O regiune cu 

mobilitate 

sustenabilă 

b (viii) Promovarea unei mobilități urbane multimodale 
durabile, ca parte a tranziției către o economie netă 

fără emisii de carbon 

OP 3  

O Europă 

mai 

conectată 

Prioritatea 5 

O regiune 

accesibilă 

c (iii) Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, 
regionale și locale durabile, reziliente, inteligente și 
intermodale, inclusiv acces îmbunătățit la TEN-T și 

mobilitate transfrontalieră 

OP 4 

O Europă 

mai socială 

Prioritatea 6 
O regiune 

educată 

d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive 
și de calitate în educație, formare și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin încurajarea rezilienței pentru 

educație și formare la distanță și on-line 

OP 5  

O Europă 

mai aproape 

de cetățeni 

Prioritatea 7 

O regiune 

atractivă 

e(i) încurajarea dezvoltării sociale, economice și de 
mediu integrate și incluzive, a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în zonele 

urbane 

e(ii) Promovarea dezvoltării locale, culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului și securității 

durabile integrate, sociale, economice și de mediu, în 
alte zone decât zonele urbane 

Prioritatea 8   Asistență tehnică 

 

 
 
 
Structura, alocările financiare și tipurile de intervenții propuse spre 

finanțare prin Programul Operațional Regional Vest 2021-2027 

reprezintă o versiune de lucru. Acestea pot fi modificate la solicitarea 

Comisiei Europene, ca urmare a definitivării Regulamentelor Europene 

(Anexa 1 și Anexa 2) și ca urmare a necesității corelării cu Planul 

Național de Redresare și Reziliență – PNRR (Anexa 3 și Anexa 4) 

 
 
 
 
 

ATENȚIE! 
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1  ”O Europă mai inteligentă” 

Minim 25% din alocarea FEDR 

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

Alocare estimativă: 233 milioane EUR 

 

1.1. Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și 
utilizarea tehnologiilor avansate 

Tipuri de intervenții propuse: 

A. Definirea ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel 
regional prin investiții în crearea/dezvoltarea de unități care desfășoară 
activități specifice de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) , indiferent de 
forma juridică a acestora:  

1. Crearea/dezvoltarea unor organizații și infrastructuri de 

cercetare-dezvoltare-inovare, în strânsă corelare cu nevoile 
reale ale pieței definite în Strategia Regională de Specializare 
Inteligentă (RIS3);  

2. Crearea/dezvoltarea Agenției Regionale de Inovare (ARI); 

3. Crearea/dezvoltarea a 4 Centre de competență în domeniile 
de  specializare  inteligentă regională. 

 

 

 

 

 

 

Organizația de cercetare și diseminare a cunoștințelor reprezintă o entitate (cum 
ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, 
intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre 
cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) 
sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod 
independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare 
experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități 
prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. 

*Definiție conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu piața internă.  
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Notă: Intervențiile vor fi orientate cu precădere spre achiziția de dotări și 
echipamente.  
Propunem ca investițiile în clădiri să reprezinte cheltuieli conexe, într-un 
procent limitat. 
 

B. Dezvoltarea mecanismelor care stimulează cererea întreprinderilor 
pentru activități CDI:  

1. Susținerea întreprinderilor care desfășoară activități de 
cercetare industrială și dezvoltare experimentală; 

2. Colaborarea efectivă între organizațiile și infrastructurile de 
cercetare și întreprinderi, precum și colaborarea între 
întreprinderi, inclusiv prin sistemul de vouchere de inovare; 

3. Cercetarea în numele întreprinderilor de către Centrele de 
Competență în domeniile de specializare inteligentă;  

 
Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Investițiile răspund nevoilor identificate prin RIS3 și nu nevoilor mediului 
academic. 

ü Investițiile vor fi orientate către activități care conduc la ridicarea 
gradului de maturitate tehnologică de la TRL 4 până la TRL 9, integrat 
sau etapizat. Se vor finanța doar proiecte de cercetare industrială și 
dezvoltare experimentală. 

  

Infrastructură de cercetare înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate 
de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare de nivel înalt în 
domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente și instrumente 
științifice; resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau structuri pentru informații 
științifice; permițând infrastructurilor TIC cum ar fi rețelele de tip GRID, materialul 
informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice 
alte mijloace necesare pentru atingerea unui nivel de excelență în cercetare. 
Asemenea infrastructuri de cercetare pot fi „localizate” într-un singur sit sau 
„distribuite” (rețea organizată de resurse). 

*Definiție conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu piața internă.  
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Cercetare industrială reprezintă cercetarea sau investigația critică planificată în scopul 
dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese 
sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, 
proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente ale 
unor sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-
un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci 
când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru 
validarea tehnologiilor generice.  

*Definiție conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu piața internă.  

  

  

 
Dezvoltare experimentală reprezintă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea 
unor cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și alte 
cunoștințe și competențe relevante, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau 
servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care 
vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese 
sau servicii. Poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-
pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în 
medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale. Poate include dezvoltarea 
unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul 
comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat 
exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Nu include modificările de rutină sau 
periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor 
existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective pot reprezenta 
ameliorări. 

*Definiție conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu piața internă.  

 

 

 

 

 

 

Definiții conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu 
piața internă.  

Cercetare fundamentală reprezintă o activitate experimentală sau teoretică 
întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi, fără a fi avută în vedere nicio 
aplicare sau utilizare comercială directă. 

*Definiție conform Regulamentului UE nr. 651/2014 – Ajutoare de stat compatibile cu piața internă.  
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Grupul țintă:  ecosistemul de inovare al Regiunii Vest: întreprinderi din 
sectoarele de specializare inteligentă, universități, structuri de CDI definite 
conform legislației naționale, entități de inovare și transfer tehnologic, elevi, 
studenți, cercetători, etc. 

 

 

TIP DE 
CERCETARE ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

NIVEL DE 
MATURITATE 

TEHNOLOGICĂ

REZULTATUL 
CERCETĂRII

Cercetare de bază TRL 1 Formulare principii

TRL 2 Aplicabilitate

TRL 3 Experimentare

Dezvoltare tehnologică TRL 4 Validare tehnologie

TRL 5 Performanța tehnologică 
dovedită

TRL 6 Prototip

TRL 7 Testare

TRL 8 Demonstrare funcționare 
în mediul real

Produs finalizat TRL 9 Lansare producție

CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ Cercetare de laborator

CERCETARE 
INDUSTRIALĂ Demonstrarea tehnologiei

DEZVOLTARE 
EXPERIMENTALĂ

Dezvoltarea produsului

RCO 02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 06 Cercetători care lucrează în unitățile CDI sprijinite

RCO 07 Instituții de cercetare care participă la proiecte de cercetare
comune

RCO 08 Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și
inovare

RCO 10 Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare

INDICATORI DE REALIZARE  conform Regulamentului FEDR
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RCR  03 IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau
procese

RCR  04 IMM-uri care introduc inovații la nivel organizațional și de
marketing

RCR  05 IMM-uri care introduc inovații la nivel intern

RCR  06 Cereri de brevete depuse

RCR  07 Cereri de mărci și desene comerciale depuse

RCR  08 Publicații rezultate în urma proiectelor finanțate

RCR 102 Locuri de muncă pentru cercetători create

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Fructificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, companii, 
organizații de cercetare și autorități publice 

Tipuri de intervenții propuse: 

A. susținerea digitalizării în întreprinderi din sectoarele RIS3; 

B. susținerea și dezvoltarea produselor și serviciilor digitale ale 
întreprinderilor din sectorul TIC, în corelare cu nevoile regionale de 
digitalizare și cu dezvoltarea serviciilor publice digitale.  

Notă: Investițiile vor avea în vedere atingerea unei intensități digitale 
ridicate, ținta fiind atingerea la nivel de firmă a minim 7 din cele 12 tehnologii 
digitale, documentul de referință fiind Studiul ”Indicele economiei și societății 
digitale (DESI) 2020 – România”: 

1. Internet pentru cel puțin 50% din angajați 
2. Utilizare specialiști ICT 
3. Rețea rapidă (minim 30Mbps) 
4. Dispozitive mobile pentru acces internet pentru cel puțin 20% din 

angajați 
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5. Existența unui website sau homepage 
6. Existența unui website cu funcții avansate 
7. Social media 
8. Servicii de publicitate pe internet plătite 
9. Achiziția de servicii cloud 

10. Facturi electronice pentru procesare automata 
11. Cel puțin 1% din cifra de afaceri este obținută prin e-commerce 
12. Minim 10% din total vânzări on-line sunt ”business to consumer” 

Grup țintă: IMM-uri din sectoarele de specializare inteligentă 

 

 1.3. Îmbunătățirea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și 
crearea de locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive 

Tipuri de intervenții propuse: 

A. îmbunătățirea productivității și competitivității IMM-urilor, prin 
dezvoltarea capacității de producție și/sau a serviciilor, inclusiv prin 
susținerea internaționalizării; 

Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale 
solicitantului a fost aplicat un chestionar privind nevoile și stadiul digitalizării 
IMM-urilor din regiune. Studiul rezultat în urma aplicării chestionarului este 
în curs de finalizare. 
 

RCO 02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 13 Servicii și produse digitale dezvoltate pentru întreprinderi

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR  13  Întreprinderi care care ating o intensitate digitală ridicată

INDICATOR DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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B. Susținerea și dezvoltarea structurilor instituționale și a serviciilor de 
sprijin a afacerilor în domeniile RIS3, în mod integrat cu sprijinirea 
IMM-urilor (inclusiv întreprinderi noi) localizate în cadrul acestora; 

C. Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor noi, în special în zonele unde 
densitatea IMM-urilor este redusă; 

D. Susținerea dezvoltării și operaționalizării clusterelor; 

 

Grup țintă: microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, clustere, 
incubatoare, alte structuri de afaceri 
 
Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Se finanțează IMM-uri din sectoarele RIS3; 

ü Proiectele vor urmări creșterea productivității și inovarea; 

ü Prioritare sunt IMM-uri noi în zonele cu densitate mică a IMM-urilor. 

 

 

 

Domeniile de specializare inteligentă RIS3 la nivelul Regiunii Vest: 
1. Agricultură și industrie alimentară 
2. Eficiență energetică și construcții (clădiri sustenabile) 
3. Industria manufacturieră și prelucrătoare 
4. Industriile culturale și creative 
5. TIC și Automotive 
6. Sănătate 
 

RCO 02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 05 Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin

RCO 15 Capacitate de incubare creată

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR
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1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

Tipuri de intervenții propuse:  

A. Îmbunătățirea competențelor tehnice, manageriale, antreprenoriale 
în domeniile de specializare inteligentă 

Grup țintă: IMM-uri și angajații acestora. 

Notă: Activitățile propuse vor fi abordate în mod integrat în cadrul proiectelor 
depuse în cadrul Priorității 1.  

 

 

 

RCR 01 Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin

RCR 17 Întreprinderi noi care supraviețuiesc în piață 

RCR 18 IMM-uri care utilizează servicii pentru pepinierele de afaceri la un an
de la crearea pepinierei

RCR 25 Valoarea adăugată per angajat în IMM-urile care beneficiază de sprijin

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR

RCO 101 IMM-uri care investesc în competențe pentru specializarea inteligentă, 
pentru tranziția industrială și antreprenoriat

INDICATOR DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR 98

Angajați ai IMM-urilor care finalizează pregătirea pentru abilități de
specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat
(după tipul de abilități: tehnic, management, antreprenoriat, verde,
altele)

INDICATOR DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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Prioritatea 2: O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată 

Alocare estimativă: 60 milioane EUR 

 
2.1. Fructificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, companii, 
organizații de cercetare și autorități publice 

Tipuri de intervenții propuse:  

A. Digitalizarea administrației publice: servicii și aplicații digitale oferite 
de instituții publice, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

B. Investiții în digitalizare pentru dezvoltare Smart city: 
• Crearea unui sistem de guvernanță inteligentă - exemple de 

activități: acces la date publice, plăți online, gestionarea 
proceselor de consultare publică, aplicații de e-administrare; 
servicii de stocare in cloud; 

• Crearea unui sistem de economie inteligentă - exemple de 
activități: aplicații în vederea eliberării documentelor online 
pentru companii; asigurarea interoperabilității și securității 
aplicațiilor; 

• Crearea unui sistem de mobilitate inteligentă - exemple de 
activități: aplicația integrată a sistemului de transport care 
recomandă cea mai bună rută pentru a ajunge la destinație prin 
indicare tip transport, timpul, prețul aferent; aplicație pentru 
identificarea parcărilor disponibile, plata parcărilor, partajarea 
locului de parcare rezidențiale; 

• Crearea unui sistem de mediu inteligent - exemple de activități: 
pubele inteligente conectate pentru a vedea gradul de ocupare 
cu deșeuri, sisteme de monitorizare a calității aerului și  a apei 
din localitățile urbane, aplicații pentru încurajarea colectării 
selective a deșeurilor; 

• Crearea unui sistem de viată inteligentă - exemple de activități: 
înregistrare facială și a numerelor de înmatriculare în vederea 
combaterii criminalității; aplicații de urgență care pot fi utilizate de 
cetățeni pentru sesizarea unui pericol; platformă digitală unică 
pentru serviciile medicale; ghidurile muzeelor pe smartphone.  
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• Crearea unui sistem inteligent pentru cetățeni - exemple de 
activități: creare platforme de comunicare cu cetățenii și formare 
de inițiative comunitare, digitalizare sistem de învățământ. 

Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Beneficii pentru cetățeni și întreprinderi; 

ü Elemente inovative; 

ü Soluții integrabile și scalabile; 

ü Sunt incluse componente TIC; 

ü Componenta de dotări este condiționată; 

ü SIDU obligatorie; 

ü 10% măsuri complementare suportate de către aplicant (conform 
OUG 156/2020) 

ü Proiectele trebuie să fie incluse în Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană  

C. Dezvoltarea capacității administrative a localităților urbane în   
elaborarea și implementarea SIDU și a proiectelor aferente. 

Grupul țintă: populația din municipiile reședință de județ, municipii și orașe 
și zona urbană funcțională a acestora, populația regiunii, mediul de afaceri. 

RCO 14 Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii și 
aplicații digitale

INDICATOR DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale 
solicitantului se va desfășura un studiu la nivelul Regiunii Vest pentru 
identificarea gradului de digitalizare ale UAT-urilor și a serviciilor publice 
digitale ce pot fi dezvoltate în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor 
 

RCR 11 Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice

INDICATOR DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2 ”O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon” 

Minim 30% din alocarea FEDR 

Prioritatea 3:  O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Alocare estimativă: 168 milioane EUR 

3.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Tipuri de intervenții propuse: 

A. Reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale (blocuri): 
• Izolație termică; 
• Îmbunătățirea sistemului de încălzire și a instalațiilor; 
• Susținerea utilizării surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări complementare, în procent limitat. 

Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Vor fi prioritizate clădirile rezidențiale care au un consum ridicat de 
energie și care obțin o economie energetică ridicată: 

§ Renovare medie: minim 40% economie (<=P+4) 

§ Renovare aprofundată: minim 60% economie (>P+4) 

ü Proiectele trebuie să se regăsească în Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană și în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă. 

 
 

B. Reabilitarea energetică a clădirilor publice: 
• Izolația termică a clădirii; 
• Îmbunătățirea sistemului de încălzire și a instalațiilor 
• Susținerea utilizării surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări complementare, în procent limitat. 
• Măsuri de consolidare, după caz. 
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RCR 26 Consum final anual de energie (din care: utilizatori rezidențiali, privați
nerezidențiali, publici nerezidențiali)

RCR 29 Emisii de gaze cu efect de seră estimate 

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR

 
Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Vor fi prioritizate clădirile publice cu funcțiuni sociale: școli, spitale, 
centre sociale; 

ü Reducerea consumului de energie cu minim 60% (renovare 
aprofundată); 

ü Clădiri trebuie să fi fost utilizate în ultimul an înaintea investiției; 

ü Este necesară pregătirea Planului de Acțiune privind Energia 
Durabilă (PAED). 

C. Dezvoltarea capacității administrative a localităților urbane în   elaborarea 
și implementarea SIDU și a proiectelor aferente. 

Grup țintă: populația regiunii din mediul urban, care locuiește în cadrul 
clădirilor rezidențiale și/sau utilizatorilor clădirilor publice renovate energetic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale 
solicitantului a fost aplicat un chestionar privind inventarul clădirilor 
rezidențiale și al clădirilor publice din UAT-urile din regiune. Studiul rezultat 
în urma aplicării chestionarului este în curs de finalizare. 
 

RCO 18 Locuințe care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței 
energetice a locuinței

RCO 19 Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea
performanței energetice

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR
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3.2. Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a 
infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor 
formelor de poluare. 

Tipuri de intervenții propuse: 

• Crearea de noi spații verzi și modernizarea unor spații verzi existente 
în intravilanul localităților urbane, precum și investiții asupra unor 
terenuri dezafectate/abandonate/degradate propuse a fi 
transformate în spații verzi, definite conform legislației naționale: 

Þ spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, 
scuaruri; 

Þ amenajarea zonelor verzi din cadrul grădinilor botanice și a 
muzeelor în aer liber; 

Þ spații verzi pentru agrement; 

Þ spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă (zona 
de maluri și zona de deasupra malurilor); 

Þ păduri de agrement urbane;   

Þ culoare de protecție față de infrastructura tehnică: perdele 
forestiere urbane, fâșii plantate, doar în cadrul unor proiecte 
care includ cel puțin încă o componentă din cele de mai sus. 

 

Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Spațiile verzi trebuie să se regăsească în Registrul spațiilor verzi la 
finalul implementării proiectelor 

ü Proiectele trebuie să fie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană  

ü Construcțiile pot reprezenta maxim 10% din spațiul verde supus 
intervențiilor 

ü 10% măsuri complementare suportate de către aplicant (conform 
OUG 156/2020) 

Grup țintă: populația urbană din Regiunea Vest 
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Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate sustenabilă 

4.1. Promovarea unei mobilități urbane multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie netă fără emisii de carbon 

Alocare estimativă: 157 milioane EUR 

Tipuri de intervenții propuse: 
• Modernizarea/dezvoltarea/extinderea/optimizarea liniilor și stațiilor de 

tramvai și troleibuz, inclusiv a stațiilor inter-modale; 
• Achiziționarea de tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, biciclete, 

stații de încărcare și alimentare;   
• Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul 

nemotorizat; 
• Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a 

altor mijloace de transport ecologice; 
• Crearea de stații de alimentare cu combustibili alternativi; 
• Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, 

management de trafic, ITS; 
• Dezvoltarea unor axe/culoare de mobilitate și soluții de organizare a 

traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, 
inclusiv măsuri de siguranță rutieră;  

• Dezvoltarea unui sistem de transport intra și interjudețean orientat 
spre nevoile utilizatorilor, inclusiv achiziția de mijloace de transport 
curat; 

RCO 36 Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele 
urbane

INDICATOR DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR 95 Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în
zonele urbane

INDICATOR DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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• Îmbunătățirea condițiilor și siguranței traficului pietonal și a 
disponibilității spațiului pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

• Dezvoltarea capacității administrative a localităților urbane în 
elaborarea și implementarea SIDU și a proiectelor aferente  

 
Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü PMUD obligatoriu; 

ü SIDU obligatorie; 

ü Măsuri de siguranța rutieră; 

ü Doar mijloace de transport curat (zero emisii) 

ü Măsuri soft: campanii de încurajare a utilizării transportului public 

ü Proiectele trebuie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană  

ü 10% măsuri complementare suportate de către aplicant (conform 
OUG 156/2020) 

Grup țintă: populația orașelor și zonelor urbane funcționale, populația 
regiunii, navetiști, elevi, studenți. 

 

 

 

 

 

RCO 55 Lungimea liniilor de tramvai și metrou – noi

RCO 56 Lungimea liniilor de tramvai și metrou – reconstruite/modernizate

RCO 57 Material rulant ecologic pentru transportul public

RCO 58 Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

RCO 59 Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de
realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin

RCO 60 Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau
modernizate

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale 
solicitantului a fost realizat studiul pilot ”Aplicarea științelor 
comportamentale pentru reducerea utilizării autovehiculelor personale în 
Timișoara”. 
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RCO 62 Număr anual de pasageri ai transporturilor publice

RCO 63 Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou
noi/modernizate

RCO 64 Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 3 ”O Europă mai conectată” 

Prioritatea 5: O regiune accesibilă  

Alocare estimativă: 158 milioane EUR 

5.1. Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente, inteligente și intermodale, inclusiv acces îmbunătățit 
la TEN-T și mobilitate transfrontalieră 

Tipuri de intervenții propuse: 

A. Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri județene, singure sau 

în parteneriat cu alte UAT-uri: 

• modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene care 
asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, 
inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice;  

• crearea sau extinderea variantelor ocolitoare cu statut de drum 
județean, care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu 
rețeaua TEN-T,  inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță 
rutieră și ecologice; 

• construirea unor noi segmente de drum județean pentru 
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres. 

Notă: Drumurile județene care vor beneficia de finanțare au fost prioritizate 
prin Hotărârea CDR nr. 13/2020 (Anexa 5). 

 

Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Investițiile vor include măsuri de siguranță rutieră 

ü Sunt excluse lucrările de mentenanță 

ü Investițiile trebuie să aibă impact socio-economic 

ü Trebuie să existe prioritizare regională, conform următoarelor criterii: 

- Acces pentru populație și mediul de afaceri la rețeaua TEN-T 
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- Relevanța vis a vis de documentele strategice de la nivel regional 
și județean 

- Impactul asupra dezvoltării economice la nivel regional și județean 

- Maturitatea proiectelor 

- Dezvoltarea echilibrată la nivel regional 

 

B. Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri din municipiile 

reședință de județ, singure sau împreună cu alte UAT-uri: 

• Decongestionarea traficului din jurul marilor orașe prin investiții 
în infrastructura rutieră, prin construirea/modernizarea/ 
reabilitarea de pasaje/noduri rutiere, construirea de pasarele 
pietonale, șosele de centură. 

Grup țintă: Populația regiunii, turiștii, populația care tranzitează regiunea, 
agenții economici, autoritățile publice locale singure sau în parteneriat în 
calitate de  proprietari/utilizatori ai infrastructurii de transport modernizate/noi. 

 

 

 
 
 
 
 
 

RCO 44 Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin

RCO 46 Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate 

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR 55  Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

INDICATORI DE REZULTATconform Regulamentului FEDR
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 ”O Europă mai socială” 

Prioritatea 6: O regiune educată 

Alocare estimativă: 106 milioane EUR 

6.1. Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în 
educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin încurajarea rezilienței pentru 
educație și formare la distanță și on-line 

Tipuri de intervenții propuse: 

• Pachete de dotări, inclusiv echipamente IT, personalizate pentru 
săli de clasă, laboratoare, ateliere, săli de sport; 

• În mediul urban, investițiile în crearea/extinderea infrastructurilor 
educaționale se vor prioritiza pe acele nivele de educație unde se 
constată fenomenul de supraaglomerare; 

• În mediul rural, investițiile în modernizarea infrastructurilor 
educaționale vor avea în vedere asigurarea condițiilor de bază: de 
exemplu, toalete racordate la utilități; 

• dezvoltarea taberelor școlare conform OUG 88 - maxim o tabără 
pe județ 

 Grup țintă: populația școlară din toate nivelurile de învățământ. 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea identificării nevoilor de investiție în domeniul educației, este în 
curs de desfășurare un studiu derulat la toate unitățile școlare din regiune. 
Astfel, un chestionar a fost transmis către fiecare școală din regiune pentru 
a identifica următoarele aspecte:  

- gradul de modernizare/reabilitare și dotare a unităților școlare, 
- nivelul de adecvare și gradul de uzură ale dotărilor,  
- condițiile de predare și învățare,  
- capacitatea unității de învățământ,  
- gradul de accesibilitate a elevilor cu nevoi speciale și aparținând unor 

grupuri vulnerabile etc. 
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RCR 70 Numărul anual al copiilor care utilizează infrastructurile pentru
îngrijirea copiilor ce beneficiază de sprijin

RCR 71 Numărul anual al elevilor care utilizează infrastructurile din domeniul
învățământului ce beneficiază de sprijin

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR

RCO 66 Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru îngrijirea 
copiilor care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

RCO 67 Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul 
învățământului care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” 

Prioritatea 7: O regiune atractivă 

Alocare estimativă: 251 milioane EUR 

7.1. Încurajarea dezvoltării sociale, economice și de mediu integrate și 
incluzive, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în zonele urbane; 

Tipuri de intervenții propuse: 

Regenerare urbană și redarea spațiului urban către cetățeni: 

A. Reabilitarea integrată a spațiilor publice urbane: 

• zone centrale și istorice; 

• cartiere de blocuri, inclusiv spații verzi, locuri de  joacă, alei 
pietonale, piste de biciclete. 

B. Patrimoniul cultural în urban, integrat în comunitățile  locale cu 
impact economic: 

• Monumente clasa A și B; 

• Modernizare infrastructuri culturale. 

C. Turism:  

• dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice din 
mediul urban prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice. 

 

Condiționalități din Regulamentul UE și din analizele regionale: 

ü Proiectele trebuie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
(SIDU); 

ü 10% maxim spațiu construit; 

ü 10% măsuri complementare suportate de către aplicant (conform OUG 
156/2020) 
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D. Măsuri asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității administrative 
a localităților urbane în elaborarea și implementarea SIDU și a 
proiectelor aferente 

 

Grup țintă: populația orașelor și municipiilor, turiștii, vizitatorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale 
solicitantului a fost aplicat un chestionar patrimoniul cultural al UAT-urilor 
din regiune. Studiul rezultat în urma aplicării chestionarului este în curs de 
finalizare. 
 

RCO 36 Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele 
urbane

RCO 114 Suprafața deschisă creată sau reabilitată în zonele urbane

RCO 77 Număr de infrastructuri culturale și turistice care beneficiază de sprijin

RCO 74 Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare teritorială 
integrată

RCO 75 Strategii integrate de dezvoltare teritorială

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR 77 Vizitatori în siturile culturale și turistice care beneficiază de sprijin

RCR 95 Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în
zonele urbane

INDICATORI DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR
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7.2. Promovarea dezvoltării locale, culturii, a patrimoniului natural, a  
turismului și securității durabile integrate, sociale, economice și de 
mediu, în alte zone decât zonele urbane 

Tipuri de intervenții propuse: 

• Dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice din mediul 
rural prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; 

• Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural UNESCO. 

Notă: Este necesară pregătirea de Strategii Integrate de Dezvoltare Locală 
pentru stațiuni și a unei Strategii Integrate de Dezvoltare Județeană pentru 
obiectivele UNESCO. 

Grup țintă: populația regiunii, turiștii, vizitatorii. 

 

Prioritatea 7: Asistență tehnică 

Alocare estimativă: 41 milioane EUR 

 
Tipuri de acțiuni: 

A. Asigurarea funcționării sistemului de management al POR Vest;  

B. Sprijin pentru beneficiari în implementarea proiectelor finanțate prin FEDR; 

RCO 77 Număr de infrastructuri culturale și turistice care beneficiază de sprijin

RCO 74 Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare teritorială 
integrată

RCO 75 Strategii integrate de dezvoltare teritorială

INDICATORI DE REALIZARE conform Regulamentului FEDR

RCR 77 Vizitatori în siturile culturale și turistice care beneficiază de sprijin

INDICATOR DE REZULTAT conform Regulamentului FEDR


