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 Acordul de Parteneriat - documentul elaborat de România care stabilește modalitatea
în care sunt concentrate investițiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii în
cadrul perioadei de programare

 Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii alocate României pentru perioada 2014-
2020 sunt în valoare de aproximativ 31 miliarde euro

 Finanțarea este efectuată prin intermediul a trei fonduri:
◦ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

◦ Fondul de Coeziune (FC)

◦ Fondul Social European (FSE)

 Finanțarea programelor de dezvoltare rurală - prin intermediul Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

 Finanțarea sectorului piscicol şi acvacultură - prin intermediul Fondului European pentru
Pescuit și Afaceri Maritime



 Gradul de absorbție la nivel național la 31 mai 2021



ADR Centru a analizat datele publicate de Autoritățile de Management ale programelor

operaționale 2014-2020 la data de 31.03.2021:

• Programul Operațional Regional (POR)

• Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

• Programul Operațional Competitivitate (POC)

• Programul Operațional Capital Uman (POCU)

• Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

• Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (PO IIMM)

• Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)

• Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

• Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)



Proiecte finanțate prin Programului Operațional

Infrastructură Mare 2014-2020

 80 proiecte contractate localizate în Regiunea

Centru

• valoare totală: 21,46 mld. lei

• sumă solicitată: 15,01 mld. lei

 Dintre acestea:

• 19 se adresează sectorului transporturi

• 18 sectorului apă și deșeuri

• 20 proiecte sunt de biodiversitate

• 2 proiecte pe situri poluate

• 2 proiecte pe energie

• 19 proiecte pe combatere COVID -19



Proiecte finanțate prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

 50 proiecte contractate din Regiunea Centru

• valoare totală: 456 mil. lei

Majoritatea acestor proiecte sunt depuse în cadrul Acțiunii 2.2.1, prin care se finanțează

sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin

dezvoltarea de clustere



Proiecte finanțate prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

 242 proiecte contractate

• valoare totală: 1,71 mld. lei

Dintre acestea:

• 53 proiecte vizează integrarea socio-economică a comunităților marginalizate (romii)

• 79 de proiecte vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu

• 25 proiecte vizează strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea

comunității (partea de infrastructură va fi finanțată prin intermediul Axei Prioritare 9 a POR

2014-2020)

• 66 proiecte vizează accesul egal la învățare



Proiecte finanțate prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 53 de proiecte contractate

• valoare totală: 97,76 mil. lei

Prin intermediul acestor proiecte se finanțează activități care vizează dezvoltarea capacității

instituționale și eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și

local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe



Proiecte finanțate prin Programele de cooperare europeană

 59 proiecte la care participă entități din Regiunea Centru

• valoare totală: 35,52 mil. lei

Entități din Regiunea Centru participă la:

• 26 proiecte finanțate prin Programul Transnațional Dunărea

• 25 proiecte finanțate prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG Europe

• 8 proiecte finanțate prin Programul de Cooperare URBACT III.



Proiecte finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 Au fost contractate 3884 proiecte localizate în Regiunea Centru

 valoare totală: 2,85 mld. Lei

Aceste proiecte vizează investiţii în:

• exploatații agricole,

• acordarea de sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici,

• acordarea de sprijin pentru înființarea sau dezvoltarea de activități ne-agricole în zone

rurale,

• dezvoltarea locală a LEADER (GAL-uri).



Proiecte finanțate prin Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2020-

2020 

 au fost contractate 51 proiecte din Regiunea Centru

• valoare totală: 217,30 mil. lei

Prin intermediul acestor proiecte se finanțează:

• amenajarea și modernizarea unor ferme piscicole

• acordarea de sprijin pregătitor pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare locală

integrată a zonelor pescărești

• modernizarea unor unități de producție



Concluzii:

5.447 de proiecte au fost contractate de către beneficiarii din Regiunea Centru, valoare totală:

33,05 mld. lei

Program

Nr proiecte

contractate Valoarea totală eligibilă (lei) Valoarea totală eligibilă (euro)
POR 1028 6.220.760.000,00 1.276.105.686,39

POIM 80 21.460.792.479,00 4.402.394.452,90

POC 50 455.405.281,00 93.420.300,53

POCU 242 1.713.884.783,00 351.580.533,15

POCA 53 97.760.815,00 20.054.323,25

PNDR 3884 2.845.972.799,91 583.813.243,60

POPAM 51 217.302.136,90 44.576.626,10

Programe Cooperare 

Teritorială 59 35.523.925,01 7.287.257,94

TOTAL 5447 33.047.402.219,82 6.779.232.423,86
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