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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
DESPRE PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL VEST 

2021-2027 
 
 
1. Ce reprezintă Programul Operațional Regional Vest 2021-2027? 

 
POR Vest 2021-2027 este un program de finanțare pentru susținerea dezvoltării 
regionale, prin care Regiunea Vest poate accesa fonduri europene structurale și de 
investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 
 
POR Vest 2021-2027 este succesorul POR 2014-2020 și POR 2013-2017 și 
reprezintă principalul instrument de finanțare din fonduri europene disponibil 
la nivel regional pentru zona urbană pentru cel puțin următorii 7 ani. 
 
Obiectivul programului este ca Regiunea Vest să devină o regiune competitivă la 
nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare, dezvoltare și inovare, capabilă să 
atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni 
să beneficieze de un sistem educațional la nivel european, în localități prietenoase 
cu mediul și care să asigure o calitate a vieții ridicată. 
 
Documentul de programare POR Vest 2021-2027 prezintă viziunea strategică 
privind nevoile de dezvoltare regională cărora programul trebuie le răspundă. 
Programul nu stabilește însă condițiile de eligibilitate și criteriile în baza cărora se 
vor putea obține finanțările. Acestea se vor detalia în Ghidurile solicitantului 
aferente fiecărei componente în parte. 
 
 

 
2. Cine gestionează POR Vest 2021-2027? 
 
Începând cu perioada de programare 2021-2027, ADR Vest îndeplinește funcția 
de Autoritate de Management pentru POR în Regiunea Vest, în județele Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 
 
ADR Vest asigură elaborarea, negocierea directă cu Comisia Europeană, precum 
și implementarea programului. Astfel, ADR Vest elaborează, la nivel regional, 
ghidurile solicitantului, lansează apelurile de proiecte, evaluează cererile de 
finanțarea, semnează contractele de finanțare, efectuează plați către beneficiari,  
monitorizează implementarea proiectelor, asigură prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor. 
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Practic, prin acest demers a fost aprobată descentralizarea procesului decizional 
al fondurilor europene la nivel regional și a fost eliminată o etapă birocratică în 
derularea proiectelor. 
 
„Începe o nouă eră în ceea ce înseamnă dezvoltarea regională şi managementul 
fondurilor europene la nivelul regiunilor din România. Vorbim despre proceduri 
simplificate, scrierea ghidurilor de finanţare la nivel local, finanţări adaptate nevoilor 
din regiune, un contact direct cu Comisia Europeană. Aceasta schimbare nu este 
întâmplătoare și este rezultatul demersurilor noastre, ale ADR Vest şi ale Asociației 
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG și cred cu tărie că, după 
mai bine de două decenii, merităm acestă schimbare, care ne onorează, dar ne și 
responsabilează. A fost un demers susţinut încă de la început de toţi membrii 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi apoi de toate Agenţiile. Acum avem 
şansa să facem mai mult pentru oamenii din regiunea noastră”, declară Directorul 
General al ADR Vest, domnul Sorin Maxim. 
 
 
3. Ce presupune elaborarea programului? 
 
Procesul de elaborare a programului este unul complex și presupune parcurgerea 
mai multor etape. 
 
Elaborarea POR Vest 2021-2027 a început în luna iunie 2019. De atunci și până în 
prezent au fost elaborate 3 versiuni de lucru care au fost analizate și negociate cu 
Comisia Europeană, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și alți parteneri 
strategici naționali și regionali. 
 
Elaborarea programului presupune identificarea provocărilor și nevoilor de 
dezvoltare regională, corelarea cu cadrul legislativ și strategic comunitar și cu alte 
programe pentru a evita suprapunerile, dar și asigurarea condiționalităților în 
alocarea fondurilor (min. 25% din alocarea programului trebuie alocată 
Obiectivului de politică 1 – O Europă mai inteligentă, min. 30% Obiectivului de 
politică 2 – O Europă mai verde și min. 8% pentru dezvoltare urbană durabilă). 
 
ADR Vest și-a propus să asigure un proces participativ transparent în elaborarea 
programului.  
 
Astfel, au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanții UAT-urilor din mediul 
urban din regiune, cu cei ai mediului academic și ai entităților din domeniul CDI, 
consultări cu parteneri strategici regionali, au fost elaborate chestionare, studii și 
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analize regionale. De asemenea, a fost lansat programul în consultare publică prin 
intermediul unui chestionar și a unei conferințe online. 
 
 
4. Care este bugetul alocat POR Vest 2021-2027? 
 
Regiunea Vest beneficiază de peste 1 miliard de euro pentru investiții finanțate 
prin POR Vest 2021-2027. 
 
 

 
 
 
 
5. Ce se finanțează prin POR Vest 2021-2027? 

 
Prin program se finanțează următoarele tipuri de investiții: 

• Creșterea capacităților de cercetare-dezvoltare orientate către piață; 

• Consolidarea capacității de inovare în cadrul IMM-urilor; 

• Adoptarea de tehnologii digitale de către IMM-uri; 

• Creșterea competitivității și productivității IMM; 

• Digitalizarea administrației publice; 

• Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice; 

• Crearea/modernizarea de spații verzi urbane; 



 4 

• Investiții în mobilitate urbană durabilă; 

• Construcția, modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene care 
asigură conectivitatea la TEN-T; 

• Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ; 

• Dezvoltarea stațiunilor turistice din mediul urban și rural și restaurarea 
patrimoniului cultural UNESCO; 

• Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane; 

• Reabilitarea/modernizarea patrimoniului cultural și a infrastructurilor 
culturale publice din mediul urban. 

 
 
6. Cine poate depune proiecte pentru a obține finanțare? 

 
Principalii beneficiari eligibili  în cadrul POR Vest 2021-2027 sunt autoritățile și 
instituțiile publice din Regiunea Vest, IMM-urile și reprezentanții ecosistemului de 
inovare: universități, institute de cercetare, clustere de inovare, entități de transfer 
tehnologic. 
 
 
7. Cum sunt sprijinite IMM-urile prin noul program de finanțare? 
 
IMM-urile pot obține finanțare în cadrul Obiectivului de politică 1 - O Europă mai 
inteligentă, pentru următoarele tipuri de activități: 

- activitățile de inovare, de introducere în piață a unor servicii/produse noi 
sau inovarea la nivel organizațional; 

- activitățile care conduc la o intensitate digitală ridicată; 

- creșterea competitivității IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive; 

- consolidarea competențelor avansate  ale angajaților din firmele incluse în 
sectoarele de specializare inteligentă. 

 
Toate finanțările destinate mediului de afaceri vor viza cele 6 domenii de 
specializare inteligentă. 
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8. Care este sprijinul financiar de care poate beneficia un IMM prin 
program? 
 
Intensitatea ajutorului regional pentru investiții provenit din fonduri europene 
diferă în funcție de tipologia întreprinderii și județul în care se implementează 
investiția.  

 

 

 

9. Care sunt criteriile în baza cărora se vor selecta proiectele depuse de 
IMM-uri? 

 
Detalierea criteriilor de evaluare pentru IMM-urile care vor beneficia de finanțări 
vor fi definitivate în cadrul Ghidurilor solicitantului.  
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Creșterea productivității, respectarea principiilor orizontale și sustenabilitatea 
întreprinderilor vor reprezenta criterii de eligibilitate. 
 
De asemenea, accentul va fi pus pe activitățile productive, iar un criteriu important 
de selecție va fi reprezentat de potențialul pentru piață al ideilor propuse spre 
finanțare. 
 
Vor exista mai multe tipuri de finanțare care vor separa tipologia de nevoi pe care 
întreprinderile le au, în sensul că digitalizarea va fi finanțată separat, firmele care 
încep o activitate nouă vor putea fi încadrate în zona de ”start-up”, firmele pentru 
care se dorește o scalare/creștere a activităților vor putea opta pentru 
instrumente financiare.  
 
Pentru zona de dezvoltare a afacerilor în care există o nevoie de creștere a 
capacităților de producție, se va ține cont atât de expertiza, cât și de piața la care 
firmele se raportează, finanțarea fiind orientată către companii care au într-
adevăr în mod real o piață pe care doresc să se extindă, oferind mai multe tipuri 
de produse. Se va ține cont de capacitatea existentă a firmelor sprijinite, precum 
și de județele în care acestea acționează. 

 
 
10. Care sunt principalele elementele de noutate ale POR Vest 2021-2027 
față de 2014-2020? 
 
POR Vest 2021-2027 aduce o serie elemente de noutate față de programele de 
finanțare anterioare. 
 
Principala noutate este faptul că programul este gestionat direct la nivel regional, 
ceea ce înseamnă că  tipologiile de investiții sunt adaptate nevoilor regionale, dar 
și mai puțină birocrație și o implementare mai simplă și rapidă a proiectelor.   
 
Plecând de la lecțiile învățate în perioadele de programare anterioare, se are în 
vedere: 

• stabilirea clară a mecanismelor de implementare, a tipurilor de investiții 
finanțate și a criteriilor de eligibilitate; 

• elaborarea ghidurilor în paralel cu programul, pentru a se devansa 
termenul de depunere a proiectelor; 

• simplificarea și debirocratizarea procesului de depunere a proiectelor prin 
reducerea numărului de documente solicitate și preluarea de la instituțiile 
naționale a anumitor informații relevante, prin încheierea de protocoale de 
colaborare; 
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• simplificarea procesului de evaluare și contractare, evaluarea urmând a fi 
făcută ̆ într-o singură etapă; 

• solicitarea documentațiilor la un nivel de maturitate ridicată, adică la nivel 
de Proiect Tehnic elaborat, inclusiv cu Autorizația de Construire; 

• simplificarea și digitalizarea sistemului de raportare și comunicare între 
autoritățile programului și în relația cu beneficiarii; 

• susținerea capacității administrative a beneficiarilor publici de a pregăti 
proiecte mature. În acest sens la nivelul ADR Vest a fost creată o structură 
suport de experți tehnici pe domenii cheie; 

• utilizarea costurilor simplificate, la nivelul programului, în relația cu 
beneficiarii. 

 
 

11. Când se vor lansa apelurile de proiecte? 
 

În perioada următoare, noiembrie 2021-februarie 2022, versiunea a treia de lucru 
a Programului Operațional Regional Vest 2021-2027 va parcurge un nou proces 
de consultare și negociere cu Comisia Europeană, aprobarea programului fiind 
estimată pentru luna martie 2022.  
 
Odată cu aprobarea programului, a intervențiilor propuse spre finanțare și a 
alocărilor pe domenii și activități, va fi publicat un calendar al lansării apelurilor 
de proiecte și vor fi disponibile, spre consultare, primele Ghiduri ale solicitantului. 
Această activitate este prevăzută pentru perioada  aprilie-mai 2022. 
 

 

 


