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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
În atenţia : Domnului Director  Petre OPRUȚ   
Instituţia: Agentia pentru Protectia Mediului Timis 
Telefon/Fax: 0256-491.795,  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro 

De la: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Regional 2021-2027  

Tel/Fax: 0256 – 491.923 / 0256 – 491.981 

Ref: 
Transmitere Programul Operațional 2021-2027 Regiunea Vest și Raport 
de mediu, varianta actualizată decembrie 2021  

Nr. pag.: 1+ Anexa  
  
Adresa ADR VEST nr. 40457/8.12.2021 
 
Stimate  Domnule Director, 
 
Ca urmare a discuțiilor și a ultimelor recomandări primite din partea Comisiei Europene și a 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al programelor 
operaționale regionale, a fost necesară realizarea unor modificări ale Programului 
Operațional Vest 2021-2027.  

Aceste modificări aduse programului nu sunt de conținut, nu modifică tipologia intervențiilor, 
astfel încât să influențeze sau să modifice evaluarea  de mediu realizată și, implicit, etapele 
procedurale ale Evaluarii Strategice de Mediu parcurse până în prezent.  

Modificările constau în:  

a) Transferarea actiunilor aferente domeniului turismului, care reflectă mai bine 
rezultatul final al intervențiilor sprijinite în stațiunile turistice din regiune, raportat la 
obiectivele specifice definite de Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul 
european de dezvoltare regional și Fondul de coeziune, prin: 

o Crearea la nivelul Priorității 6, redenumită O regiune educată și atractivă a 
unui nou obiectiv specific d(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului durabil 
în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială; 

o Transferarea tipurilor de acțiuni sprijinite în stațiunile turistice din mediul urban 
din cadrul Priorității 7, redenumită O regiune pentru cetățeni, obiectivul 
specific e(i) Promovarea dezvoltării locale, culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului și securității durabile integrate, sociale, economice și de mediu, în 
zonele urbane, în cadrul obiectivului specific nou creat d(vi). 

o Transferarea tipurilor de acțiuni sprijinite în stațiunile turistice din mediul rural, 
precum și intervențiile asupra obiectivelor de patrimoniu UNESCO în cadrul 
obiectivului specific nou creat d(vi), prin eliminarea din cadrul Priorității 7 a 
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obiectivului specific e(ii) Promovarea dezvoltării locale, culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului și securității durabile integrate, sociale, economice și de 
mediu, în alte zone decît zonele urbane, prin care erau finanțate aceste 
investiții. 

b) Reformularea denumirilor Priorităților 6 și 7 care să reflecte impactul modificărilor 
descrise la punctul a), precum și a unor obiective specifice sau indicatori, acolo unde 
denumirea nu a fost conformă cu traducerile oficiale din Regulamentul (UE) 
1060/24.06.2021. 

c) Actualizarea textului în cadrul secțiunii Intervenții ale fondurilor, pentru fiecare 
obiectiv specific în parte, care să confirme faptul că tipurile de acțiuni au fost evaluate 
ca fiind compatibile cu principiul DNSH, având în vedere că acestea au fost evaluate 
în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență. 

d) Modificări ale alocărilor financiare, ale codurilor alocate domeniilor de intervenție, ale 
unor indicatori și a textului programului, modificări care nu schimbă natura tipurilor 
de acțiuni propuse, ci au rolul de a sintetiza mai bine contextul regional, nevoile și 
provocările din regiune. 

 

Atașat vă transmitem :  

- Programul Operațional Regional Vest 2021-2027 actualizat/versiunea decembrie 
2021  

- Raportul de mediu actualizat cu varianta Programului Operațional Regional Vest 
2021-2027 actualizat/ versiunea decembrie 2021. Anexe la Raportul de mediu:  

o  Adresa ADR VEST nr.39294/26.11.2021, ca răspuns laobservațiile 
transmise de catre Administrația Bazinală de Apă Banat în cadrul consultării 
publice cu privire la Raportul de mediu pentru POR Vest 2021-2027. 

o Adresa ADR Vest nr .40190/07.12.2021, ca răspuns la observațiile transmise 
de Garda Nationala de Mediu Comisariatului Județean Arad la Raportul de 
mediu aflat în etapa de c.onsultare publică în cadrul Pprocedurii SEA pentru 
POR Vest 2021-2027 

 
 

- Program Operational Regional Vest 2021-2027 actualizat, versiunea decembrie 2021 
este disponibilă pentru consultare in continuare pe pagina web a ADR Vest la 
următorul link: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/POR-Vest-2021-
2027_Draft3_08.12.pdf 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/POR-Vest-2021-2027_Draft3_08.12.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/POR-Vest-2021-2027_Draft3_08.12.pdf
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- Raportul de mediu actualizat versiunea decembrie 2021 este disponibil pentru 

consultare in continuare pe pagina web a ADR Vest la următorul link 
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-Mediu-POR-Vest-2021-
2027-REV-decembrie-_ROl.pdf 
 
 
 

 
Vă mulţumim anticipat pentru colaborarea dumneavoastră. 
 
 
Cu stimă, 
Sorin MAXIM 
Director General ADR Vest 
 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-Mediu-POR-Vest-2021-2027-REV-decembrie-_ROl.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-Mediu-POR-Vest-2021-2027-REV-decembrie-_ROl.pdf


Anexa 1  
La adresa ADR Vest Nr : 40457/8.12.2021 

 
Cu privire la modificările aduse Programului Operațional Regional 2021-2027 (revizuit în 7 Decembrie 2021 )  

comparativ cu varianta Program Operațional Regional Vest 2021-2027 (11 aprilie 2021 ) 
 

Program Operațional Regional Vest 2021-2027 
varianta revizuită 7 decembrie) 

Program Operațional Regional Vest 2021-2027 
( varianta 11 aprilie ) 

 
Obiectiv de 
politică (OP) 

Prioritatea Obiectiv specific -Măsuri Obiectiv de 
politică (OP) 

Prioritatea Obiectiv specific - 
Măsuri 

 OP 1 
O Europă mai 
competitivă și 

mai 
inteligentă, 

prin 
promovarea 

unei 
transformări 
economice 

inovatoare și 
inteligente și a 
conectivității 
TIC regionale 

 
 

Prioritatea 1 
O regiune 

competitivă 
prin inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 

dinamice 

a (i) Dezvoltarea și creșterea 
capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
Tipuri de intervenții propuse: 
A. Definirea ecosistemului CDI 
regional prin investiții în crearea și 
dezvoltarea de unități care 
desfășoară activități specifice de CDI, 
indiferent de forma juridică a 
acestora:  

1. Crearea și Dezvoltarea unor 
organizații și infrastructuri de 
CDI, în strânsă corelare cu nevoile 
reale ale pieței, în domeniile definite 
în Strategia Regională de 
Specializare Inteligentă (RIS3); 

2. Crearea și operaționalizarea 
a 4 Centre de Creativitate și 
Inovare în domeniile de 

OP 1 
O Europă mai 
competitivă și 
mai inteligentă 
prin promovarea 

transformării 
economice 

inovatoare și 
inteligente și a 

conectivității TIC 
regionale: 

 

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; 
Tipuri de intervenții 
propuse 

 Definirea 
ecosistemului CDI 
regional prin investiții în 
crearea și dezvoltarea de 
unități care desfășoară 
activități specifice de CDI, 
indiferent de forma 
juridică a acestora: 

 Crearea și 
dezvoltarea unor organizații 
și infrastructuri de CDI, în 
strânsă corelare cu nevoile 
reale ale pieței definite în 
Strategia Regională de 
Specializare Inteligentă 
(RIS3); 



specializare inteligentă din 
RIS3. 

B. Dezvoltarea mecanismelor și a 
instrumentelor care stimulează 
cererea întreprinderilor pentru 
inovare:  

1. Sprijinirea departamentelor și a 
activităților de cercetare-
dezvoltare-inovare din cadrul 
IMM-urilor; 

2. Colaborarea efectivă între 
organizațiile și infrastructurile de 
cercetare și întreprinderi; 

3. Colaborarea între întreprinderi, 
inclusiv între cele mari și IMM-
uri; 

4. Dezvoltarea unui sistem de 
vouchere de inovare. 

C. Creșterea calificărilor și 
competențelor, finanțate 
complementar prin OS a(iv). 

 Crearea și 
operaționalizarea 
Agenției Regionale de 
Inovare (ARI); 

 Crearea și 
operaționalizarea 4 
Centre de compteneță 
în domeniile de 
specializare inteligentă 
regionale. 
 Dezvoltarea 

mecanismelor care 
stimulează cererea 
întreprinderilor pentru 
inovare: 

 Sprijinirea 
departamentelor de 
cercetare-dezvoltare-
inovare din cadrul 
întreprinderilor; 

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

numele întreprinderilor de 
către centrele de 
Competență în domeniile 
de specializate 
inteligentă. 
 



a (ii) Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor, al organizațiilor de 
cercetare și al autorităților publice 
Tipuri de intervenții 
propuse: 
• susținerea digitalizării în 

întreprinderile din sectoarele RIS3, în 
corelare cu indicatorii care compun 
indicele DESI prin achiziția de 
pachete personalizate, plecând de la 
autoevaluarea stării inițiale, prin 
investiții în echipamente, licențe, 
aplicații, soluții, servicii IT&C; 

• creșterea calificărilor și 
competențelor, finanțate 
complementar prin OS a(iv).  

 

  a (ii) Fructificarea 
avantajelor digitalizării 
pentru cetățeni, companii, 
organizații de cercetare și 
autorități publice 
Tipuri de intervenții 
propuse:  

 Susținerea 
digitalizării în întreprinderi 
din sectoarele RIS3, 
corelată cu nivelurile 
indicatorilor care compun 
indicele DESI prin achiziția 
de echipamente hadware 
TIC, achiziția de licențe, 
“software as a service”, 
“platforme as a service” și 
“infrastructure as a 
service”; investiții în 
aplicații particularizate, 
inclusiv soluții de 
automatizare, servicii 
pentru securitate 
cibernetică, platforme 
online de comercializare, 
servicii de găzduire și 
stocare, precum și 
creșterea calificărilor și 
competențelor, finanțate 
complementar prin OS 
a(iv). 

a (iii) Intensificarea creșterii durabile și 
a competitivității IMM-urilor și crearea 
de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive; 

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



Tipuri de intervenții propuse: 
• Îmbunătățirea productivității și 
competitivității IMM-urilor, prin 
dezvoltarea capacității de producție 
și/sau a serviciilor, inclusiv prin 
susținerea internaționalizării; 

• Susținerea și dezvoltarea 
structurilor și serviciilor de sprijin a 
afacerilor în domeniile RIS3, în mod 
integrat cu sprijinirea IMM-urilor 
(inclusiv întreprinderi noi) localizate în 
cadrul acestora; 

• Sprijin pentru întreprinderi noi, în 
județele Caraș-Severin și 
Hunedoara, însoțite de suport 
personalizat de tip: consiliere, 
mentoring, coaching, în fiecare 
etapă a dezvoltării;   

• Susținerea dezvoltării și 
operaționalizării clusterelor de 
inovare, inclusiv dezvoltarea lanțurilor 
valorice și construirea poziției pe 
piață a clusterului și a membrilor săi; 

• Creșterea calificărilor și 
competențelor, finanțate 
complementar prin OS a(iv).   

 

muncă în IMM-ri, inclusiv 
prin investiții productive; 
Tipuri de intervenții 
propuse:  

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

 Susținerea și 
dezvoltarea structurilor 
și serviciilor de sprijin a 
afacerilor în domeniile 
 RIS3, în mod 

integrat cu sprijinirea IMM-
urilor (inclusiv întreprinderi 
noi) localizate în cadrul 
acestora; 

 Sprijin pentru 
întreprinderi noi, în 
județele Caraș-Severin și 
Hunedoara; 

 Susținerea 
dezvoltării și 
operaționalizării clusterelor 
de inovare. 
 



a(iv) Dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 
Tipuri de intervenții 
propuse: 
• A. Îmbunătățirea competențelor 

tehnice, manageriale, antreprenoriale 
în domeniile de specializare 
inteligentă, având în vedere 
următoarele tipologii de abilități: 

• Abilități tehnice: necesare 
pentru rezolvarea problemelor 
inovative; proiectarea, operarea; 
îmbunătățirea și întreținerea utilajelor 
și a structurilor tehnologice; abilități 
profesionale IT; 
• Abilități de management: legate 
de planificarea afacerii; respectarea 
reglementărilor și controlul calității; 
planificarea resurselor umane și 
alocării eficiente a resurselor; 
• Abilităţi creative: utile în crearea 
de produse noi cu valoare adăugată, în 
a experimenta în afara normelor 
convenţionale care definesc mediile de 
afaceri tradiţionale şi a transforma 
diverse probleme sociale şi economice 
în oportunităţi antreprenoriale; 
• Abilități antreprenoriale: abilități 
specifice pentru companii noi, cum ar 
fi crearea unui plan de afaceri 
sustenabil, acceptarea și gestionarea 
riscurilor; gândirea strategică; 
capacitatea de a crea rețele noi; 

a (iv) Dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializare inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat 
Tipuri de intervenții 
propuse:  

 Îmbunătățirea 
competențelor tehnice, 
manageriale, 
antreprenoriale în domeniile 
de specializare inteligentă, 
având în vedere 
următoarele tipologii de 
abilități: 

 Abilități tehnice: 
necesare pentru 
rezolvarea problemelor 
inovative; proiectarea, 
operarea; îmbunătățirea 
și întreținerea utilajelor și 
a structurilor tehnologice; 
abilități profesionale IT; 

 Abilități de 
management: legate de 
planificarea afacerii; 
respectarea 
reglementărilor și controlul 
calității; planificarea 
resurselor umane și 
alocării eficiente a 
resurselor; 

 Abilităţi creative: 
utile în crearea de 
produse noi cu valoare 



capacitatea de a face față 
provocărilor și cerințelor noi legate de 
tranziţia către industria 4.0; 

• Abilități ecologice (green): 
abilități specifice pentru a genera sau 
modifica produse, servicii şi procese în 
conformitate cu principiile economiei 
circulare şi a nevoii de adaptare 
continuă la schimbările climatice, 
respecitv a reglementărilor privind 
schimbările climatice; 
• Alte abilități în afară de cele 
detaliate anterior care sunt necesare și 
justificate pentru operațiunile depuse. 
 
B. Dezvoltarea și 
operaționalizarea Agenției 
Regionale de Inovare 
Tipuri de acțiuni: 
• continuarea procesului de 
descoperire antreprenorială derulat în 
regiune în perioada 2013-2020; 
• susținerea proceselor de 
elaborare, monitorizare și evaluare a 
Strategiei Regionale de Specializare 
Inteligentă; 
• dezvoltarea, crearea de 
rețele și stabilirea cooperării între 
actorii ecosistemului 
• elaborarea Agendei de Inovare 
Regională care să acopere domeniile 
de specializare inteligentă regionale și 

adăugată, în a 
experimenta în afara 
normelor convenţionale 
care definesc mediile de 
afaceri tradiţionale şi a 
transforma diverse 
probleme sociale şi 
economice în oportunităţi 
antreprenoriale; 
 Abilități 
antreprenoriale: abilități 
specifice pentru 
companii noi, cum ar fi 
crearea unui plan de 
afaceri sustenabil, 
acceptarea și 
gestionarea riscurilor; 
gândirea strategică; 
capacitatea de a crea 
rețele noi; capacitatea 
de a face față 
provocărilor și cerințelor 
noi legate de tranziţia 
către industria 4.0; 
 Abilități ecologice 
(green): abilități 
specifice pentru a 
genera sau modifica 
produse, servicii şi 
procese în conformitate 
cu principiile economiei 
circulare şi a nevoii de 
adaptare continuă la 
schimbările climatice, 
respecitv a 



domenii noi de cercetare identificate ca 
parte a procesului de descoperire 
antreprenorială;  
• funcționarea și dezvoltarea 
ulterioară a Agenției Regionale de 
Inovare. 

reglementărilor privind 
schimbările climatice; 
 Alte abilități în 

afară de cele detaliate 
anterior care sunt 
necesare și justificate 
pentru operațiunile 
depuse. 
 
 

 Prioritatea 2 
O regiune cu 

orașe Smart și 
o administrație 

digitalizată 

a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, 
în beneficiul cetățenilor, al companiilor, 
al organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice 
Tipuri de intervenții propuse: 

• A Digitalizarea 
administrației publice: platformă 
cu servicii și aplicații digitale 
oferite de instituții publice, 
plecând de la nevoile și în 
beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor, realizate în 
proiecte integrate la nivel 
regional/județean; 

• Aplicații de tip Smart City, în cele 
6 domenii majore enumerate. 

 

 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 
Tipuri de intervenții 
propuse 

 Digitalizarea 
administrației publice: 
servicii și aplicații digitale 
oferite de instituții publice, 
plecând de la nevoile și în 
beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor; 

 Investiții în 
digitalizare pentru 
dezvoltare Smart City, în 
cele 6 domenii majore 
enumerate 

 Investiții în 
digitalizare pentru 
dezvoltare Smart City, în 
cele 6 domenii majore 
enumerate. 

 Dezvoltarea 



capacității administrative a 
localităților urbane în 
elaborarea și 
implementarea 
strategiilor/studiilor de 
”smart city”. 
 

   OP 2 
O Europă mai 

verde, 
rezilientă, cu 
emisii reduse 
de dioxid de 

carbon, care se 
îndreaptă către 
o economie cu 
zero emisii de 

dioxid de 
carbon, prin 
promovarea 

tranziției către o 
energie curată 
și echitabilă, a 

investițiilor verzi 
și albastre, a 
economiei 
circulare, a 
atenuării 

schimbărilor 
climatice și a 
adaptării la 

Prioritatea 3 
O regiune cu 

orașe 
prietenoase 
cu mediul 

 

b (i) Promovarea măsurilor de eficiență 
energetică și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră  
Tipuri de intervenții propuse:atât 
pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru 
clădirile publice sunt următoarele: 

• îmbunătățirea izolației termice / 
modernizarea termică a anvelopei 
clădirii; 

• îmbunătățirea sistemului de 
încălzire și a sistemului tehnic al 
clădiriii (ex. instalații pentru 
prepararea și transportul agentului 
termic, apei calde menajere și a 
sistemelor de ventilare și climatizare 
etc.);  

• utilizarea surselor 
regenerabile de energie; 

• consolidarea capacității 
autorității de management, a 
dezvoltatorilor de proiecte și a 
autorităților publice în domeniul 
eficienței energetice, campanii de 
informare, educație și conștientizare 

OP 2  
O Europă mai 
ecologică, cu 
emisii scăzute 
de carbon prin 
promovarea 
tranziției către o 
energie 
nepoluantă și 
echilibrată, a 
investițiilor verzi și 
albastre, a 
economiei 
circulare, a 
adaptării la 
schimbările 
climatice și a 
prevenitii și 
gestionării 
riscurilor. 
 

Prioritatea 3  
O regiune cu 

orașe 
prietenoase cu 

mediul 
 

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

 Îmbunătățirea 
izolației 
termice/modernizarea 
termică a anvelopei 
clădirii; 

 Îmbunătățirea 
sistemului de încălzire și 
a sistemului tehnic al 
clădiriii (ex. instalații 
pentru prepararea și 
transportul agentului 
termic, apei calde 
menajere și a sistemelor 
de ventilare și 
climatizare, etc.); 

 Utilizarea surselor 
regenerabile de energie; 

 Orice alte activități 
care conduc la 
îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului; 

 Consolidarea 
capacității autorității de 
management, a 



acestea, a 
prevenirii și 
gestionării 
riscurilor, 

precum și a 
unei mobilități 

urbane durabile 
Minim 
30% 
din 
FEDR 

cu privire la optimizarea consumului 
de energie în gospodărie. 

 
 

dezvoltatorilor de proiecte 
și a autorităților publice în 
domeniul eficienței 
energetice, campanii de 
informare, educație și 
conștientizare. 
 

b (vii) Creșterea protecției și conservării 
naturii, a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, precum 
și reducerea tuturor formelor de poluare 
Tipuri de intervenții propuse: 

• Refacerea și crearea de noi 
spații verzi în intravilanul 
localităților urbane. Se vor realiza 
investiții atât asupra unor spații verzi 
existente, cât și asupra unor terenuri 
dezafectate/abandonate/degradate 
care sunt propuse a fi transformate în 
spații verzi definite de legislația 
națională: 
a) spații verzi publice cu acces 
nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri; 
b) amenajarea zonelor verzi din 
cadrul grădinilor botanice și a 
muzeelor în aer liber; 
c) spații verzi pentru agrement; 

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

e) păduri de agrement urbane;   

b(vii)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: 

 Modernizarea și 
crearea de noi spații verzi 
din intravilanul localităților 
urbane. Se vor realiza 
investiții atât asupra unor 
spații verzi existente, cât 
și asupra unor terenuri 
dezafectate/abandonate/
degradate care sunt 
propuse a fi transformate 
în spații verzi definite de 
legislația națională: 

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

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



f) 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. 

 

 spații verzi pentru 
agrement; 

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

 păduri de 
agrement urbane; 

 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; 

 orice alte activități 
care conduc la 
îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului, 
inclusiv asigurarea 
iluminatului și a 
utilităților publice. 

 
 

Prioritatea 4 
O regiune cu 
mobilitate 
urbană 
sustenabilă 

b (viii) Promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie cu zero 
emisii de dioxid de carbon 
Tipuri de intervenții 
propuse: 

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. 
Tipuri de intervenții 



A. Investiții privind sistemele de 
transport public local de călători și 
sistemele pentru transport alternativ 
nemotorizat 
• Modernizarea/dezvoltarea/extind
erea/optimizarea liniilor de tramvai și 
troleibuz; 

• Achiziționarea materialului rulant 
pentru sistemul de transport public 
urban curat;  

• Achiziționarea de 
troleibuze/autobuze pentru transport 
urban curat, inclusiv 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. 

B. Alte investiții integrate în cadrul 
celor specificate la punctul A, 
destinate reducerii emisiilor de CO2 
în zona urbană 

propuse 
 Modernizarea/dez

voltarea/extinderea/optim
izarea liniilor și stațiilor de 
tramvai și troleibuz, 
inclusiv a stațiilor inter-
modale; 

 Achiziționarea 
materialului rulant pentru 
sistemul de transport 
public urban curat; 

 Achiziționarea de 
troleibuze/autobuze 
pentru transport urban 
curat, inclusiv 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 



• Dezvoltarea de sisteme 
inteligente de transport, e-ticketing, 
management de trafic; 

• Dezvoltarea unor soluții de 
organizare a traficului care facilitează 
circulația eficientă a transportului public, 
inclusiv măsuri de siguranță rutieră;  

• Dezvoltarea/extinderea/optimiza
rea stațiilor de transport public, inclusiv 
a stațiilor și conexiunelor inter-modale. 

• Construcția și modernizarea de 
parcări ”park and ride” care asigură 
tranziția către transportul public. 

 

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; 

 Construcția și 
modernizarea sistemelor 
de parcare care asigură 
tranziția către transportul 
public, în marile orașe 

 Îmbunătățirea 
condițiilor și siguranței 
traficului pietonal și a 
disponibilității spațiului 
pentru persoanele cu 
mobilitate redusă; 
 Orice alte activități 

care conduc la 
îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului 

OP 3  
O Europă mai 
conectată prin 
creșterea 
mobilității 

Prioritatea 5 
O regiune 
accesibilă 

c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei 
mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările 
climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

OP 3 
O Europă mai 
conectată prin 

dezvoltarea 
mobilității și a 

Prioritatea 5  
 O regiune 
accesibilă 
 

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



 
Tipuri de intervenții propuse: 
• modernizarea și extinderea 
rețelei de drumuri județene care 
asigură conectivitatea directă sau 
indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv 
lucrări de artă, măsuri de creștere a 
siguranței rutiere 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; 

• 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; 

• dezvoltarea unui sistem de 
transport intra și interjudețean orientat 
spre nevoile utilizatorilor, inclusiv 

conectivității 
TIC regionale 

la TEN-T și mobilitatea 
transfrontalieră. 
Tipuri de intervenții 
propuse:  

 Modernizarea și 
extinderea rețelei de 
drumuri județene care 
asigură conectivitatea 
directă sau indirectă cu 
rețeaua TEN-T, inclusiv 
lucrări de artă, măsuri de 
creștere a siguranței 
rutiere 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; 

 Decongestionare
a traficului din jurul 
marilor orașe prin 
investiții în infrastructura 
rutieră, prin 
construirea/modernizare
a/reabilitarea de 



achiziția de mijloace de transport 
ecologice.. 

 

pasaje/noduri rutiere, 
construirea de pasarele 
pietonale, șosele de 
centură; 

 Orice alte activități 
care conduc la 
îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului 

OP 4 
O Europă mai 
socială și mai 
incluzivă, prin 
implementarea 
Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale 

Prioritatea 6 
O regiune 
educată și 
atractivă  

d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la 
servicii de calitate și incluzive în 
educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația 
și formarea la distanță și online 
Tipuri de intervenții 
propuse: 
• Dotarea unităților de învățământ: 

apeluri de proiecte distincte pentru 
mediul urban și rural, adaptate 
nevoilor specifice ale acestora. Se 
va oferi sprijin pentru achiziționarea 
de echipamente pentru laboratoarele 
și atelierele tematice, dar și pentru 
dotarea, inclusiv multimedia, a sălilor 
de clase. 

• Investiții în infrastructuri 
școlare:  se va prioritiza aducerea 
unităților din mediul rural la normele 
sanitare minime, precum și 
construirea/extinderea unităților în 
zonele și la nivelele de educație unde 

OP 4 
O Europă mai 
socială prin 
implementarea 
Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale. 
 

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 
online 
Tipuri de intervenții 
propuse: 
 

 Dotarea unităților de 
învățământ: apeluri 
distincte pentru mediul 
urban și rural, adaptate 
nevoilor specifice ale 
acestora. Investițiile vor 
viza și necesitățile 
categoriilor vulnerabile, 
respectiv copiii și tinerii cu 
dizabilități fizice și psihice, 
care locuiesc în zone 
urbane sau rurale 



s-a identificat această nevoie ca 
urmare a supraaglomerării, luând în 
calcul atât gradul de ocupare a 
unităților de învățământ, cât și 
tendința demografică. Vor fi eligibile 
și infrastructurile sportive asociate 
unităților de învățământ, inclusiv a 
centrelor de pregătire sportivă 
stabilite pe lângă școli sau instituții de 
învățământ. 

• Investiții în mobilitate 
școlară: se are în vedere investiția în 
mijloace de transport școlar electrice, 
în situații în care este justificată 
nevoia de mobilitate, corelat cu 
investițiile propuse prin PNRR.  

• Investiții în modernizarea 
centrelor de agrement (taberelor 
școlare) pentru copii și tineri: 
infrastructură și dotări pentru spații de 
cazare, spații luat masa, spații de 
agrement și alte servicii de petrecere 
a timpului liber. Se are în vedere 
finanțarea unei tabere pe județ.  

marginalizate sau cei de 
etnie romă. De asemenea, 
se va oferi sprijin pentru 
achiziționarea de 
echipamentepentru 
laboratoarele și atelierele 
tematice, dar și pentru 
dotarea sălilor de clase; 

 Investiții în 
infrastructuri școlare: se 
va prioritiza aducerea 
unităților din mediul rural 
la normele sanitare 
minime, precum și 
construirea/extinderea 
unităților în zonele și la 
nivelele de educație unde 
s-a identificat această 
nevoie ca urmare a 
supraaglomerării, luând în 
calcul atât gradul de 
ocupare a unităților de 
învățământ, cât și tendința 
și densitatea demografică;  

 Investiții în 
mobilitate școlară: 
corelarea nevoii de 
accesibilitate și educație 
incluzivă și de calitate cu 
respectarea principiului 
eficienței investiției. 
Finanțarea în mobilitate va 
aborda metoda servirii 
intercomunale susținute 
de SNTRii. În vederea 

d(vi) Creșterea rolului culturii și al 
turismului durabil în dezvoltarea 
economică, incluziunea socială și 
inovarea socială 
 
 



Tipuri de intervenții propuse: 
• dezvoltarea și punerea în valoare a 

stațiunilor turistice din mediul urban și 
cel rural prin dezvoltarea infrastructurii 
turistice specifice (ex. crearea și 
dezvoltarea de trasee turistice tematice; 
dezvoltarea de produse turistice ca 
parte a unei oferte turistice, culturale și 
de sănătate; sprijinirea dezvoltării 
turismului montan; zone de agrement; 
piste ciclabile și alei pietonale etc.), 
precum și dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de utilitate publică; 

• conservarea, protecția, 
restaurarea și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural UNESCO 
care generează un impact economic 
semnificativ la nivel județean și 
regional 

maximizării investiției în 
mobilitatea școlară și 
asigurarea accesului 
uniform și în timp rezonabil 
al elevilor la educație, se 
are în vedere investiția în 
mijloace de transport 
școlar electrice 
complementar cu investiția 
într-o platformă digitală 
gestionată la nivel de UAT, 
în favoarea unităților de 
învățământ; 

 Investiții în 
modernizarea și 
taberelor școlare: 
infrastructură și dotări 
pentru spații de cazare, 
spații luat masa, spații de 
agrement, etc. Se va 
avea în vedere finanțarea 
unei tabere pe județ. 

 
  



OP 5  
O Europă mai 
aproape de 
cetățeni, prin 
promovarea 
dezvoltării 
durabile și 
integrate a 
tuturor tipurilor 
de teritorii și de 
inițiative locale 

Prioritatea 7 
O regiune 
pentru cetățeni  

e (i) Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane 
 
Tipuri de intervenții 
propuse: 
•  reabilitarea și revitalizarea 

integrată a spațiilor publice urbane 
(ex. zone istorice, zone centrale, 
cartiere de blocuri de locuințe 
colective etc.) prin investiții în spații 
verzi (scuaruri, parcuri etc.), 
infrastructurii de mobilitate (străzi de 
categoria a IV-a de folosinţă locală 
care asigura accesul la locuinţe şi 
servicii curente sau ocazionale din 
zonele cu trafic foarte redus, parcări 
rezidențiale, piste pentru biciclete, 
trotuare, alei pietonale, piețe publice, 
piațete etc.), locuri de joacă pentru 
copii, mobilier urban, utilități publice și 
pentru asigurarea securității spațiilor 
publice (camere de supraveghere 
video), facilități wi-fi); 

• conservarea, protecția, 
restaurarea și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural urmărind 
principiul reutilizării adaptive prin 

     OP 5  
O Europă mai 
aproape de 
cetățeni prin 
promovarea 
dezvoltării 
durabile și 
integrate a 
zonelor urbane, 
rurale și de 
coastă și a 
investițiilor 
locale 

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. 
Tipuri de intervenții 
propuse:  
 

 Reabilitarea și 
revitalizarea integrată a 
spațiilor publice urbane 
(ex. zone istorice, zone 
centrale, cartiere de 
blocuri de locuințe 
colective, etc.) prin 
investiții în spații verzi 
(scuaruri, parcuri, etc.), 
infrastructurii de 
mobilitate (străzi de 
categoria a IV-a de 
folosinţă locală care 
asigura accesul la 
locuinţe şi servicii curente 
sau ocazionale din 
zonele cu trafic foarte 
redus, parcări 
rezidențiale, piste pentru 
biciclete, trotuare, alei 
pietonale, piețe, piațete, 
etc.), locuri de joacă 
pentru copii, mobilier 
urban, utilități publice 



investiții în monumente de importanță 
națională și locală, incluse în rute și 
trasee turistice tematice și care 
generează un impact economic 
semnificativ la nivel local, inclusiv 
măsuri de promovare; 

• construirea/modernizarea/ame
najarea spațiilor infrastructurii 
culturale publice (biblioteci, muzee și 
colecții publice, instituții de spectacole 
sau concerte etc.), cu accent pe 
păstrarea și valorificarea identității 
locale, inclusiv implementarea 
tehnologiilor multimedia și a tehnicilor 
digitale pentru promovarea 
infrastructurii culturale publice, în 
strânsă legătură cu sectorul industriilor 
creative. Se va pune accent pe 
experimentare, inovare, cunoaștere și 
creativitate, pentru a fi utilizate în 
proiecte interdisciplinare, pentru 
consacrarea orașelor ca centre de 
activitate culturală, dezvoltarea 
atractivității turistice și la creșterea 
potențialului economic al Regiunii Vest. 

• măsuri pentru dezvoltarea 
capacității administrative a localităților 
urbane în elaborarea și 

(iluminat public, etc.), 
camere de supraveghere 
video, facilități wi-fi; 

 Conservarea, 
protecția, restaurarea și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 
urmărind principiul 
reutilizării adaptive prin 
investiții în monumente 
de importanță națională și 
locală, incluse în rute și 
trasee turistice tematice 
și care generează un 
impact economic 
semnificativ la nivel local, 
inclusiv măsuri de 
promovare; 

 Modernizarea 
infrastructurii culturale 
(biblioteci, muzee și 
colecții publice, instituții 
de spectacole sau 
concerte, etc.), cu accent 
pe păstrarea și 
valorificarea identității 
locale, inclusiv 
implementarea 
tehnologiilor multimedia 
și a tehnicilor digitale 
pentru promovarea 
infrastructurii culturale, în 
strânsă legătură cu 
sectorul industriilor 
creative; 



implementarea SIDU și a proiectelor 
aferente.  

 

 Dezvoltarea și 
punerea în valoare a 
stațiunilor turistice prin 
dezvoltarea infrastructurii 
turistice specifice (ex. 
zone de agrement, piste 
ciclabile și alei pietonale, 
zone verzi, etc.), precum 
și dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de utilitate 
publică; 

 Măsuri asistență 
tehnică pentru 
dezvoltarea capacității 
administrative a 
localităților urbane în 
elaborarea și 
implementarea SIDU și a 
proiectelor aferente 
e (ii) Promovarea 
dezvoltării locale, culturii, 
a patrimoniului natural, a 
turismului și securității 
durabile integrate, 
sociale, economice și de 
mediu, în alte zone decît 
zonele urbane. 

 Dezvoltarea și 
punerea în valoare a 
stațiunilor turistice din 
mediul rural prin 
dezvoltarea infrastructurii 
turistice specifice (ex. 
pârtii de schi, păduri de 



agrement, zone de 
agrement, piste ciclabile 
și alei pietonale, etc.), 
precum și dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de utilitate 
publică; 

 Conservarea, 
protecția, restaurarea și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 
UNESCO care 
generează un impact 
economic semnificativ la 
nivel județean 
 

Prioritatea 8   Asistență tehnică 
 
• Activități legate de programarea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea și 

controlul POR Vest 2021-2027: 

 sprijin pentru procesul de helpdesk, evaluare și selecție a 
proiectelor (o bază de date de experți independenți care posedă 
expertiza tehnică necesară, angajarea de experți etc.), evaluări 
independente; 

 sprijin pentru activitatea de contractare, plăți și monitorizare 
implementare proiecte, inclusiv operațiuni de importanță 
strategică; 

 salariile, cheltuielile de birou și de deplasare ale 
personalului ADR Vest; 

Prioritatea 8   Asistență tehnică 
 Activități legate de programarea, gestionarea, 

monitorizarea, evaluarea și controlul POR Vest: 
 furnizarea de asistență tehnică, consultanță, studii, 

analize, sondaje etc. necesare pentru gestionarea, 
implementarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul adecvat al operațiunilor POR Vest; 

 sprijin pentru procesul de evaluare și selecție a 
proiectelor (o bază de date de experți independenți 
care posedă expertiza tehnică necesară, 
angajarea de experți etc.), evaluări independente; 

 salariile, cheltuielile de birou și de deplasare ale 
personalului ADR Vest; 

 instruirea personalului ADR Vest (ateliere, 
seminarii, mentorat, coaching, schimb de bune 
practici și experiență etc.); 

 evaluarea implementării POR Vest (inclusiv 
evaluări continue); 

 organizarea, costurile de funcționare și instruirea 



 instruirea personalului ADR Vest (ateliere, seminarii, 
mentorat, coaching, schimb de bune practici și experiență 
etc.); 

 organizarea, costurile de funcționare și instruirea 
membrilor Comitetului de Monitorizare POR Vest; 

 dezvoltarea și menținerea unor componente ale 
sistemului informatic, la nivel de etape distincte, precum 
și întărirea capacității utilizatorilor săi. 

• Evaluare și studii, colectare de date: 

 evaluarea implementării POR Vest, inclusiv evaluări 
continue; 

 furnizarea de asistență tehnică, consultanță, studii, 
analize, anchete, sondaje etc. necesare pentru 
gestionarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul adecvat al operațiunilor POR Vest;  

 sprijinirea pregătirii / implementării POR pentru perioada 
de programare post 2027 - studii, analize, cadru 
partenerial/consultări publice, pregătirea portofoliului de 
proiecte etc. 

• Activități legate de comunicare, informații și publicitate: 

 dezvoltarea și întreținerea web site; 

 popularizarea POR Vest 2021-2027 - reguli, proceduri, 
orientări, metodologii etc.; 

 participări media, filme și spoturi de informații TV, reclame 
și alte contacte de presă; 

membrilor Comitetului de monitorizare POR Vest; 
 dezvoltarea și menținerea unor componente ale 

sistemului informatic, la nivel de etape distincte, 
precum și întărirea capacității utilizatorilor săi; 

 sprijin pentru pregătirea documentelor pentru 
următoarea perioadă de programare +2027 
(consultanță, studii, analize, manuale etc.). 

 Activități legate de comunicare, informații și publicitate: 
 dezvoltarea și întreținerea site web; 
 distribuirea documentației POR Vest (reguli, 

proceduri, orientări, metodologii etc.); 
 participări media, filme și spoturi de informații TV, 

reclame și alte contacte de presă; 
 publicații, buletine, broșuri, postere, îndrumări etc. 

organizarea de conferințe, evenimente și ateliere 
de lucru; 

 producții audiovizuale și documentare; 
 analize de opinii și anchete; 
 campanii de conștientizare, analize, mese rotunde 

și focus grupuri comunitare, publicații, chestionare, 
studii, ateliere pentru a stimula sprijinul cetățenilor 
și responsabilitatea pentru investițiile propuse. 

 Activități legate de consolidarea capacității ADR Vest și a 
beneficiarilor POR Vest: 

 evaluarea nevoilor de instruire și consultanță; 
 elaborarea și implementarea planurilor de acțiune 

pentru consolidarea capacității administrative a 
beneficiarilor POR Vest pe baza evaluărilor 
efectuate; 

 consultanță pentru identificarea ideilor de proiect și 
elaborarea de propuneri relevante POR Vest; 

 dezvoltarea și întreținerea unei linii de proiecte 
mature „gata de finanțare”; 

 elaborarea și implementarea de programe de 
formare (angajarea de experți, organizarea de 



 publicații, buletine, broșuri, postere, îndrumări etc.; 

 organizarea de conferințe, seminarii, evenimente și 
ateliere de lucru; 

 producții audiovizuale și documentare; 

 campanii de conștientizare, analize, mese rotunde și 
focus grupuri, publicații, chestionare, studii, ateliere, etc. 
pentru a stimula sprijinul cetățenilor și responsabilitatea 
pentru investițiile propuse. 

• Activități legate de consolidarea capacității ADR Vest și a 
beneficiarilor POR Vest 2021-2027: 

 evaluarea nevoilor de instruire și consultanță;  

 elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru 
consolidarea capacității administrative a beneficiarilor 
POR Vest pe baza evaluărilor efectuate;  

 consultanță pentru identificarea ideilor de proiect și 
elaborarea de propuneri relevante POR Vest; 

 dezvoltarea și întreținerea unei linii de proiecte mature 
„gata de finanțare”, inclusiv prin finanțarea 
documentațiilor tehnico-economice;  

 elaborarea și implementarea de programe de formare 
(angajarea de experți, organizarea de instruiri – inclusive 
achiziții publice, evitare conflicte de interese, măsuri 
antifraudă, materiale didactice etc.) special concepute și 
legate de facilitarea implementării operațiunilor POR Vest 
2021-2027; 

instruiri – inclusive achiziții publice, evitare 
conflicte de interese, măsuri antifraudă, materiale 
didactice etc.) special concepute și legate de 
facilitarea implementării operațiunilor POR Vest; 

 asigurarea investițiilor necesare pentru 
funcționarea ADR Vest - cheltuieli cu 
modernizarea sediilor necesare desfășurării 
activităților, cheltuieli cu servicii IT de 
dezvoltare/actualizare, configurare baze de date, 
migrare structuri de date, achiziționarea de 
materiale consumabile, achiziția de active fixe 
corporale, obiecte de inventar, arhivare, etc.), 
precum și cheltuieli generale de administrație 
pentru ADR (mentenanța, utilități, chirie, etc.); 

 sprijinirea activităților necesare pentru închiderea 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(monitorizare ex-post, închidere de program, 
inclusiv costuri de personal); 

 sprijinirea pregătirii / implementării POR pentru 
perioada de programare post 2027 (studii, analize, 
cadru partenerial/consultări publice, pregătirea 
portofoliului de proiecte de proiecte etc.). 

 



 asigurarea investițiilor necesare pentru funcționarea ADR 
Vest - cheltuieli cu modernizarea sediilor necesare 
desfășurării activităților, cheltuieli cu servicii IT de 
dezvoltare/actualizare, configurare baze de date, migrare 
structuri de date, achiziționarea de materiale 
consumabile, achiziția de active fixe corporale, obiecte de 
inventar, arhivare etc.), precum și cheltuieli generale de 
administrație pentru ADR (mentenanța, utilități, chirie 
etc.); 

 dezvoltarea capacității administrative a Asociației pentru 
Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului; 

 sprijinirea activităților necesare Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020 – monitorizare, inclusiv ex-post, 
închidere de program, etc. 

 
 

i  În conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare,  




