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Axa prioritară 1 - Promovarea transferului 
tehnologic

Alocare FEDR total național: 175,53 milioane euro 

Obiectiv specific 1.1 Entități de transfer tehnologic 
 

 Axa prioritară 1 are alocat la nivel regional un buget de 24,26 milioane 
euro pentru promovarea transferului tehnologic prin investiții în entitățile de 
inovare și transfer tehnologic (definite conform OG 57/ 2002 și HG 406/2003) din 
mediul urban și rural, pentru asigurarea serviciilor tehnologice specifice, pentru 
dotarea cu echipamente, crearea și actualizarea platformelor de tranzacţionare 
pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.

Activități finanțate: crearea, modernizarea,  
extinderea, dotarea  entităților de  inovare 
și transfer tehnologic (ITT).  

Beneficiari: IMM, APL urban și rural, ONG 
care furnizează activități de transfer 
tehnologic conform legislației în vigoare.
Apelul nu este lansat. Se estimează că 
apelul de proiecte va fi lansat cel mai 
devreme în iunie 2016.  



Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Alocare FEDR total național: 644,68 milioane euro      

 Axa prioritară 2 are o alocare financiară la nivel regional de 78,36 milioane euro pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Prin una 
dintre prioritățile axei se vor finanța activitățile microîntreprinderilor cu minim 1 an funcționare din mediul urban, precum și incubatoarele și acceleratoarele de afaceri. 
Prin cea de-a doua prioritate se finanțează IMM-urile din mediul urban și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an 
pentru extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor acestora.

 În cadrul Axei prioritare 2 vor fi lansate trei apeluri de proiecte:

 Obiectiv specific 2.1 A Microîntreprinderi
Alocare totală națională pentru apel 2016: 234,12 milioane euro      
Alocare Regiunea Centru apel 2016: 32,36 milioane euro  
Activități finanțate: construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de 
producție/servicii al microîntreprinderilor, 
inclusiv dotare cu active corporale și necorporale.
Beneficiari: microîntreprinderi cu un istoric de funcționare de minim 1 an fiscal!

APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 27 iulie 2016 - 27 ianuarie 2017

 Obiectiv specific 2.1B Incubatoare/acceleratoare de afaceri
Activități finanțate: crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Beneficiari: incubatoarele și acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici) din mediul urban și rural.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în iulie 2016.

 Obiectiv specific 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri
Activități finanțate: construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale.
Beneficiari: IMM-urile non-agricole din mediul urban și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în iunie 2016.



Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon

 Axa prioritară 3 sprijină  tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, prin 197,88  milioane de euro, alocate la nivel regional. 
Prin una dintre prioritățile axei se finanțează proiecte ce vizează eficiență 
energetică a clădirilor publice/rezidențiale, investiții în iluminatul public 
depuse de autorități și instituții publice centrale și locale din mediul urban, în 
parteneriat asociațiile de proprietari (unde este cazul). Cea de-a doua 
prioritate finanțează strategiile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, 
inclusiv planurile de mobilitate urbană prin îmbunătățirea transportului 
public urban, transportului electric și nemotorizat, proiecte depuse de 
autoritățile publice locale din localitățile urbane, cu excepția municipiilor 
reședință de județ.
În cadrul Axei prioritare 3 vor fi lansate trei apeluri de proiecte:

Obiectiv specific 3.1 A - Clădiri rezidențiale
Alocare FEDR total național: 438,89 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 46,56 milioane euro  
Activități finanțate: creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivel urban
 
APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 16 mai 2016 - 16 
noiembrie 2016.

 Obiectiv specific 3.1 B - Clădiri publice și iluminat public
Alocare FEDR total național: 562,79 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 51,56 milioane euro  
Activități finanțate: eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv 
investiții în iluminatul public
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivel urban și 
rural (pentru clădiri publice de interes local) și Autorități ale administrației 
publice centrale (pentru clădirile publice unde funcționează instituții 
descentralizate ale statului)
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai 
devreme în iunie 2016.

 Obiectiv specific 3.1 C Mobilitate urbană
Alocare FEDR total național: 1001,69 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 99,76 milioane euro  
Activități finanțate: transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ 
achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc).
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivel urban, cu 
excepția reședințelor de județ!
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai 
devreme în iulie-august 2016.



Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 Axa prioritară 4, cu un buget la nivel regional de 162,91 milioane euro, disponibil doar pentru municipiile Alba Iulia, 
Brașov, Sfântu Gheorghe,  Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Sibiu, pentru investițiile privind dezvoltarea urbană, prin  
implementarea planurilor de mobilitate, pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerare și 
decontaminare a terenurilor industriale dezafectate, regenerarea fizică/ economică/ socială a comunităților defavorizate, 
investiții în educație/ formare, inclusiv în formare profesională.
În cadrul Axei prioritare 4 vor fi lansate patru apeluri de proiecte:

 Obiectiv specific 4.1 Mobilitate urbană
Alocare FEDR total național: 957,45 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 132,32 milioane euro  
Activități finanțate: transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc).
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivelul municipiilor reședințe de județ.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în decembrie 2016.

 Obiectiv specific 4.2 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate 
Alocare FEDR total național: 106,38 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 14,7 milioane euro  
Activități finanțate: revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc).
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivelul municipiilor reședințe de județ.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în decembrie 2016.

 Obiectiv specific 4.3 - Regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană
Alocare FEDR total național: 50 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 6,91 milioane euro  
Activități finanțate: (comunități marginalizate) clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; 
zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc. străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
Beneficiari: Autorități ale administrației publice locale de la nivelul municipiilor reședințe de județ.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în decembrie 2016.

 Obiectiv specific 4.4 Regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană
Alocare FEDR total: 65 milioane Euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 8,98 milioane Euro  
Activități finanțate: infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)
Beneficiari: APL (reședințe de județ)
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în decembrie 2016.



Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban 
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural

 Axa prioritară 5, cu un buget disponibil la nivel regional de 40,12 
milioane euro finanțează îmbunătățirea mediului urban și conservarea 
patrimoniului cultural. Prin prioritatea de dezvoltare a patrimoniului se 
finanțează restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea obiectivelor 
de patrimoniu UNESCO, a patrimoniului cultural național (urban sau rural) și 
a patrimoniului cultural local din mediul urban. Pe această prioritate pot 
depune proiecte autoritățile publice locale și centrale, unitățile de cult, 
ONG-uri și parteneriate între aceste entități. Prin cea de-a doua prioritate se 
finanțează reconversia terenurilor neutilizate/abandonate în zone de 
agrement. Aici pot depune proiecte doar autoritățile și instituțiile publice 
locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ.
În cadrul Axei prioritare 5 vor fi lansate două apeluri de proiecte:

 Obiectiv specific 5.1 - Patrimoniul cultural
Alocare FEDR total național: 276,6 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 29,34 milioane euro  
Activități finanțate: restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului 
cultural UNESCO și patrimoniului cultural național (indiferent de localizare, 
urban sau rural), precum și a patrimoniului cultural local din mediul urban
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale din mediul urban și 
rural (pentru obiective de patrimoniu UNESCO si național)  ONG, Unități de 
cult.

APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 25 mai 2016 - 25 
noiembrie 2016

 Obiectiv specific 5.2 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor 
degradate
Alocare FEDR total național: 117,89 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 10,78 milioane euro  
Activități finanțate: regenerarea și revitalizarea zonelor urbane 
(modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate etc).
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale din mediul urban, cu 
excepția reședințelor de județ!

APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 25 mai 2016 - 25 
noiembrie 2016



Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională

 Axa prioritară 6 are disponibil la nivel regional un buget de 95,27 
milioane euro pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională și locală, prin modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri 
județene, care asigură conectivitatea directă și indirectă cu TEN-T, proiecte 
ce pot fi depuse de Consiliile județene.

 Obiectiv specific 6.1 Modernizarea drumurilor județene
Alocare FEDR total național: 907,45 milioane euro  
Alocare FEDR Regiunea Centru: 95,27 milioane euro  
Activități finanțate: modernizarea/reabilitarea rețelei de drumuri județene 
care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TENT

Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivel de județ 
pe baza listei de proiecte prioritare aprobate de Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională.
 
APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 16 mai 2016 - 16 
noiembrie 2016



Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 Axa prioritară 7 are disponibil la nivel regional un buget de 11,67 

milioane euro pentru diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului din stațiunile turistice. Prin această axă sunt sprijinite 

proiectele de infrastructură de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de 

turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate 

publică precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 

utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru 

valorificarea atracțiilor turistice, crearea și extinderea infrastructurii de 

agrement, inclusiv a utilităților aferente activități de marketing și 

promovare turistică ale obiectivului finanțat.

 Obiectiv specific 7.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism

Alocare FEDR total național: 101,06 milioane euro  

Alocare FEDR Regiunea Centru: 11,67 milioane euro  

Activități finanțate: dezvoltarea infrastructurii turismului din stațiunile 

turistice

Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivelul 

localităților încadrate ca stațiuni turistice.

APEL LANSAT. Perioadă de depunere cereri de finanțare: 

1 iunie 2016 - 2 decembrie 2016



Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 

Alocare FEDR total național: 425,53 milioane euro      
Alocare FEDR Regiunea Centru: 35,14 milioane euro      

 Axa prioritară 8 are un buget de 35,14 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, la nivel regional. Proiectele ce 
pot fi depuse de către autoritățile administrației publice locale și furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat pot să urmărească 
reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale, a ambulatoriilor, a unităților de primiri 
urgențe, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, de 
abilitare/reabilitare, cantine sociale), a caselor de tip familial, apartamente, locuințe protejate.
În cadrul Axei prioritare 8 vor fi lansate mai multe apeluri de proiecte:

 Obiectiv specific 8.1/ 8.2 Infrastructura de sănătate
Activități finanțate: reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivel urban și rural, furnizori de servicii sociale acreditați.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în noiembrie 2016.

 Obiectiv specific 8.3 - Servicii sociale pentru vârstnici
Activități finanțate: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip 
„respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/ reabilitare, cantine sociale etc.)  
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivel urban și rural, furnizori de servicii sociale acreditați.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în iunie 2016, ghidul de finanțare fiind publicat.

 Obiectiv specific 8.3 - Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități 
Activități finanțate: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip 
„respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/ reabilitare, cantine sociale etc).  
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivel urban și rural, furnizori de servicii sociale acreditați
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în octombrie 2016.

 Obiectiv specific 8.3 Servicii sociale pentru tineri și copii
Activități finanțate: construcția/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuințe protejate etc.
Beneficiari: Autoritățile administrației publice locale de la nivel urban și rural, furnizori de servicii sociale acreditați.
Apelul nu este lansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în octombrie 2016.



Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 Axa prioritară 9 alocă la nivel regional un buget de 11,76 milioane euro 
pentru sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban prin construirea, reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale, 
a centrelor comunitare integrate medico-socială; a unităților de învățământ 
preuniversitar, din zonele urbane cu o populație de peste 20.000 locuitori. Pentru 
această axă se vor constitui grupuri de acțiune locală (GAL), constituite din 
reprezentanți ai autorității publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afaceri 
local, ai societății civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru 
intervenție.

 Obiectiv specific 9.1 Regenerarea comunităților defavorizate
Alocare FEDR total național: 95,74 milioane euro      
Alocare FEDR Regiunea Centru: 11,76 milioane euro      
Activități finanțate: acțiuni integrate prin investiții în infrastructura de sănătate, 
educație,  servicii sociale, locuințe sociale, activități de economie socială, 
amenajarea spațiului urban degradat.

Beneficiari: GAL-uri constituite din reprezentanți ai autorităților administrației 
publice locale, IMM, ONG, unități de cult etc; din zonele urbane având o 
populație de peste 20.000 locuitori.
Apel nelansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme în 
decembrie 2016.



Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale

 Axa prioritară 10 are o alocare financiară la nivel regional de 30,71 
milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale prin 
construcție, modernizarea, reabilitare și extindere creșe și grădinițe, școli I-
VIII, licee tehnologice și școli profesionale, proiecte ce pot fi depuse de  
administrația publică locală. Iar în cazul infrastructurii educaționale 
universitare proiectele vor viza reabilitarea, modernizarea/ extinderea, 
echiparea instituțiilor, proiectele fiind depuse de instituțiile de învățământ 
superior de stat.

 Obiective specifice 10.1/ 10.2/ 10.3 - Infrastructură educațională
Alocare FEDR total național: 296,7 milioane euro      
Alocare FEDR Regiunea Centru: 30,71 milioane euro      
Activități finanțate: reabilitare/modernizare/construcție infrastructura de 
educație – creșe, grădinițe, învățământ pentru clasele I-VIII, licee 
profesionale, universități

Beneficiari: autorităților administrației publice locale de la nivel urban și 
rural, Universități.
Apel nelansat. Se estimează că apelul de proiecte va fi lansat cel mai devreme 
în decembrie 2016.
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