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Portofoliu regional de proiecte
 Capitol distinct al PDR care să susțină dezvoltarea Regiunii și să ajute la
implementarea priorităților stabilite
 Propunere ca acesta să includă doar proiectele majore regionale și cele care
ar putea fi finanțate din fonduri europene, în principal programul
operațional regional
 În vederea dezvoltării portofoliului de proiecte s-au realizat următoarele
activități:
 analizarea proiectelor din listele de rezervă ale POR 2014-2020 și a celor
respinse
 solicitare de idei de proiecte de la nivel județean pe anumite teme
 dezvoltarea unei baze de date online pentru portofoliul de proiecte regional
 prezentarea și discutarea domeniilor de finanțare așa cum rezultă ele din
propunerile de regulamente ale CE pentru perioada de programare 20212027
 realizarea de întâlniri cu promotorii de proiecte privind dezvoltarea acestora

Portofoliu regional de proiecte
 189 proiecte în liste de rezervă sau respinse pe POR 2014-2020 cu o valoare
totală de aproximativ 366 mil. euro
 Analiză a nevoilor de investiții de la nivel regional pe fiecare obiectiv de
politică propus de CE – este nevoie de peste 3 miliarde de euro pentru
investiții care să acopere cele 5 obiective de politică după cum urmează:
Obiectivul de politică al CE
O Europă mai inteligentă
O Europă mai ecologică
O Europă mai conectată
O Europă mai socială
O Europă mai aproape de cetățeni

Valoare estimată
investiții (mil. euro)
557,18
798
879
492
561

 Aplicație (portal) online dezvoltată pentru a facilita completarea,
transmiterea și modificarea proiectelor - http://portofoliu.adrcentru.ro/.

Tipuri de investiții propuse de CE
 OP 1 – O Europă mai inteligentă – minim 35% din alocarea FEDR
 dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
 fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor
 dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat

 OP 2 – O Europă mai ecologică – minim 30% din alocarea FEDR







energii regenerabile
eficiență energetică
adaptare la schimbări climatice – managementul riscurilor
gestionarea durabila a apelor
promovarea tranziției la o economie circulară
dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii ecologice în mediul urban și reducerea
poluării
 dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare
inteligente

 OP 3 – O Europă mai conectată





dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă
dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile
îmbunătățirea conectivității digitale
mobilitate urbana multimodala durabila

 OP 4 – O Europă mai socială
 sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă
de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale
 îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație,
formare și învățarea pe tot parcursul vieții
 integrarea socioeconomică a comunităților marginalizate, a migrantilor și a grupurilor
dezavantajate
 asigurarea egalității de acces la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii,
inclusiv la asistență primară

 OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni
 promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a
dezvoltării patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane
 promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel
local, a dezvoltării patrimoniului cultural și a securității, inclusiv prin dezvoltarea
locală plasată sub responsabilitatea comunității,

OP 1 – O Europă mai inteligentă
Acțiuni regionale:
 Începând cu luna iulie 2018 suntem implicați în proiectul „ Targeted Support to RIS3 in
Romania" (Sprijin pentru implementarea strategiilor de specializare inteligentă în România),
finanțat de Comisia Europeană
 Organizare întâlniri descoperire antreprenorială pe domeniile transsectoriale în vederea
identificării de proiecte
 Identificarea de proiecte regionale care să sprijine implementarea RIS3 – 18 idei de proiecte
de specializare inteligentă care au fost discutate într-un atelier de scriere proiecte (24 26.06.2019 la Tîrgu Mureș)

 Participarea la proiecte care să sprijine procesul de implementare a Strategiei de Specializare
Inteligentă la nivel regional – Beyond EDP, In Demand, SMEs INNOVATE
 Identificarea de măsuri care pot să sprijine inovarea în Regiunea Centru – în baza întâlnirilor
EDP și a nevoilor identificate la nivel regional

OP 1 – O Europă mai inteligentă
Acțiuni regionale – portofoliul de proiecte:
 Idei de proiecte rezultate ca urmare a întâlnirilor de descoperire antreprenorială și depuse în cadrul
Axei Prioritare 1 a POR - 44 proiecte cu o valoare de aproximativ 55 mil. euro, după cum urmează:
cercetare aplicativa,
dezvoltare
experimentala

crearea/dezvoltarea de EITT
si alte organizatii din
ecosistemul de inovare/
investitii in infrastructura
de cercetare/TT

inovare de produs,
proces, tehnologie,
servicii

(partneriate pentru)
servicii de TT,
inovare

investitii in
productie

9

11

12

26

6

Aprox. 0,5 mil. euro

Aprox. 21 mil. euro

Aprox. 5 mil. euro

Aprox. 27,7 mil.
euro

Aprox. 0,8 mil.
euro

 Analizarea propunerilor de investiții în IMM-uri, inclusiv structuri de sprijinire pentru IMM-uri, în
baza cererilor depuse pe Axa Prioritară 2, plus propuneri făcute de municipii pe structuri de sprijinire
a afacerilor – 381 mil. euro
 Identificarea de măsuri și programe pilot care să sprijine implementarea RIS 3
– 77 mil. euro

OP 2 – O Europă mai ecologică
Acțiuni regionale:
 Au fost analizate proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020, care au activități
ce se pretează și în perioada următoare de programare – proiecte respinse, in rezervă
 Propuneri primite de la orașe și municipii ca urmare a solicitărilor noastre, a listelor
din strategiile existente și a discuțiilor purtate la diferite întâlniri, au rezultat proiecte
în valoare aproximativă de 798 mil. euro, din care:
 70 mil. euro pentru proiecte de eficiență energetică clădiri rezidențiale și
 96 mil. euro pentru proiecte de eficiență energetică clădiri publice
 46 mil euro. pentru proiecte iluminat public
 397 mil. euro pentru proiecte mobilitate urbană gen 4.1, și
 150 mil euro proiecte achiziție material rulant
 39 mil euro proiecte reabilitare urbană – zone verzi (5.2), inclusiv reabilitare
parcuri

OP 3 – O Europă mai conectată
Acțiuni regionale:
 la nivel național s-a semnat Memorandumul privind evaluarea națională a condiției
favorizante „Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător”;
 Pentru îndeplinirea prevederilor Memorandumului menționat, la nivel regional va trebui
realizată o inventariere a drumurilor județene și a stadiul de dezvoltare a acestora,
inventariere în baza căreia să se realizeze prioritizarea proiectelor de infrastructură de
transport ce vor intra la finanțare pe perioada 2021-2027;
 pe baza consultărilor de la nivel național, s-a realizat un model de tabel orientativ care să
faciliteze procesul de prioritizare prin referințe unitare pentru colectarea datelor
disponibile. Procesul de prioritizare se dorește să fie unul similar cu cel derulat pentru
perioada 2014-2020, pentru identificarea drumurilor județene de la nivel regional care vor
putea intra la finanțare în perioada 2021-2027;
 În urma unei prime prioritizări a drumurilor județene ce se doresc a fi finanțate în
următoarea perioadă de programare, rezultă un total de 40 proiecte de modernizare
drumuri județene, care însumează peste 1.000 km de drum județean. Valoarea totală a
acestor proiecte ar depăși valoarea de 650 milioane euro.

OP 4 – O Europă mai socială
Acțiuni regionale:
 Au fost analizate proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020, care au
activități ce se pretează și în perioada următoare de programare – proiecte
respinse, in rezervă
 Propuneri primite de la consilii județene, orașe și municipii ca urmare a solicitărilor
noastre, a listelor din strategiile existente și a discuțiilor purtate la diferite întâlniri,
au rezultat proiecte în valoare aproximativă de 492 mil. euro, din care:
 221 mil. euro pentru proiecte de infrastructură educaționale, inclusiv școli
speciale, universități etc.;
 207 mil. euro pentru infrastructura de sănătate – inclusiv spitale județene
 64 mil. euro pentru infrastructura socială și DLRC

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni
Acțiuni regionale:
 Au fost analizate proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 – Axa 13, PI 5.1
și PI 7.1
 Au fost analizate și discutate cu municipiile reședință de județ listele de proiecte
incluse în SIDU și PMUD ce nu intră la finanțare și pot fi promovate în continuare,
 Au rezultat proiecte în valoare aproximativă de 561 mil. euro, din care:
 130 mil. euro pentru orașele mici și mijlocii – Axa 13
 290 mil. euro pentru proiecte ale municipiilor reşedinţă de județ (inclusiv
parcări, ocolitoare, poduri, străzi)
 104 mil. euro pentru patrimoniu cultural
 37 mil. euro pentru investiții în stațiuni turistice și alte investiții

Dezvoltarea portofoliului de proiecte –
aplicație online
 Aplicație online prin care entitățile de la nivel regional vor putea să transmită ideile de proiecte pe care
intenționează să le implementeze/ proiectele aflate în implementate;
 Aplicația este disponibilă - http://portofoliu.adrcentru.ro/;
 Pentru a avea acces în aplicație, o entitate va trebui să își creeze un cont de utilizator, iar accesul se va
realiza pe baza unui username și parola;

 O fișă de proiect include următoarele câmpuri, predefinite sau deschise/ libere: titlu proiect, domeniul
PDR, localizare, informații privind beneficiarul (denumire, tip, date contact), obiective proiect,
principalele activități/ investiții, maturitatea proiectului, justificare, stadiu proiect, durată proiect, cost
estimat, sursa de finanțare;
 Entitățile au acces și văd doar proiectele proprii;

 După transmiterea ideii de proiect/ proiectului, entitatea poate modifica informații din respectiva fișă,
astfel se va putea interveni oricând asupra fișei respective;
 ADR Centru va putea genera anumite rapoarte pe baza informațiilor transmise de către beneficiari;
 Există și un motor de căutare, prin care o anumită entitate să solicite o căutare a proiectelor cu un
anumit specific

Pregătire portofoliu de proiecte
 E nevoie de implicare de acum – cel puțin o persoană care să se ocupe de pregătirea
portofoliului de proiecte aferent județului
 Actualizarea documentelor strategice existente, mai ales planurile de acțiune aferente
și partea de implementare a acestor documente – atât la nivel județean, dar mai ales la
nivelul municipiilor și orașelor
 Analizarea proiectelor din portofoliile aferente și identificarea proiectelor prioritare –
de văzut pe domenii de finanțare care ar fi proiectele prioritare și să demareze
pregătirea acestora
 Portofoliul aferent PDR Centru 2021-2027 – va include doar proiecte ce pot intra la
finanțare pe fonduri europene și proiecte mari de investiții considerate de CDR Centru
ca prioritare pentru Regiune
 Criterii de luat în calcul la propunerea de proiecte: includerea în strategiile existente,
posibilitatea finanțării prin fonduri europene, grad de maturitate ridicat – documente
tehnico-economice pregătite, cadrul instituțional clarificat, aspecte administrative
rezolvate.

Pregătire portofoliu de proiecte
 S-a transmis o adresă Consiliilor județene, primăriilor municipiilor reședință de județ și
primărilor de municipii și orașe din Regiune cu rugăminte de a identifica nevoile de
investiții pe care le consideră prioritare și sunt necesare pentru următoarele domenii:
 Infrastructură de transport – prioritizare proiecte identificate ca prioritare pentru perioada
2021-2027
 Eficiență energetică clădiri publice, inclusiv identificarea de clădiri care au probleme de
consolidare cu risc seismic ridicat
 Eficiență energetică clădiri rezidențiale
 Patrimoniu
 Turism
 Mobilitate urbană
 Regenerare urbană și siguranța cetățeanului
 Digitalizare administrație publică locală
 Smart city și iluminat public
 Infrastructură educațională, socială și de sănătate

 Transmiterea până în 17.01.2019 a unei liste în ordinea prioritară și completarea fișei
de proiecte pentru primele proiecte prioritare în aplicația online

Concluzii
 Politica de coeziune e legată mai strâns de prioritățile strategice – 5 obiective de
politică și e legată de semestrul european
 Sunt proceduri mai simple, dar se introduce cadru de performanță “5+2” – după 5 ani
se evaluează implementarea fondurilor și după se programează ultimii doi ani
 Se reduce cofinanțarea de la UE (70%) și reintroduce regula N+2
 E nevoie de pregătirea de proiecte care se intre la finanțare imediat ce fondurile sunt
disponibile
 De analizat proiectele din portofoliile aferente și identificarea proiectelor prioritare –
de văzut pe domenii de finanțare care ar fi proiectele prioritare și să demareze
pregătirea acestora – identificarea de surse pentru pregătirea acestora, rezolvarea
problemelor administrative necesare pentru finanțarea acestora (proprietate,
parteneriate necesare, contracte de servicii publice, registrul spațiilor verzi, etc.) –
infrastructură transport (drumuri județene prioritare), mobilitate urbană, infrastructură
socială și de sănătate, eficiență energetică, patrimoniu, domeniul cultural
 Identificarea de proiecte de interes regional care să fie promovate în documentele de
programare pentru perioada 2021-2027
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