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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  2014-2020 
Axa prioritară (AP) Obiective Tematice (OT)

Alocare FEDR 
brut

(Mil. Euro)

Cofinanțare 
Națională 
(Mil. Euro)

AP 1 - Transfer tehnologic  OT 1 - consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării 175,53 30,98

AP 2 – Competitivitate IMM OT 3 - îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 
agricol, pescuitului şi acvaculturii 744,68 132,43

AP 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon 

OT 4 - sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele 2.003,38 371,18

AP 4 – Dezvoltare urbană

OT 4 - sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele
OT 6 - protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

OT 9 - promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

OT 10 - investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

957,45 168,96

106,38 18,77

50,00 8,82

65,00 11,47

AP 5 – Regenerare urbană și patrimoniu 
cultural

OT 6 - protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor:
a)Patrimoniu cultural
b)Regenerare urbană

276,60
117,89

50,38
21,64

AP 6 – Infrastructură de transport rutier OT 7 - promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor reţelelor majore 907,45 160,92

AP 7 – Valorificarea potențialului 
turistic

OT 8 - promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea 
mobilității forței de muncă 101,06 17,84

AP 8 – Infrastructură sanitară și socială
OT 9 - promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, din care:
a)Infrastructură sănătate
b)Infrastructură socială

319,15
106,38

319,15
18,77

AP 9 – Comunități marginalizate (CLLD) OT 9 - promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 95,75 5,66

AP 10 – Infrastructura educațională OT 10 - investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 296,70 55,49

AP 11 – Cadastru OT 11 - consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 265,96 46,93

AP 12 – Asistență tehnică Fără OT 110,64 110,64

Total POR 6.700,00 1.550,03



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Principii generale de selectare a operațiunilor

 Concordanța cu documentele strategice relevante (strategii
naţionale relevante pentru perioada 2014-2020, Planurile
de Dezvoltare Regională 2014-2020, SUERD, strategii
locale etc.);

 Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice
POR;

 Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea operațiunii;
 Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea

durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea;
 Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte

surse de finanțare (fonduri comunitare, naționale, locale
etc.).



Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

• Valoare alocată – 206,51 mil euro (FEDR și contribuție națională)

• Tipuri de activități 
– crearea, modernizarea şi extinderea entităților de ITT, inclusiv dotarea cu

echipamente a acestora;
– achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță

specializată în afaceri;
– crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi

oferta de proprietate intelectuală;

• Potențiali beneficiari
– entități juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de ITT;



Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii

• Valoare alocată – 877,11 mil euro (FEDR și contribuție națională)
• Tipuri de activități 

– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al
IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;

– crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente;

– implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau
proceselor;

– promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru
prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;

– activităţi specifice procesului de internaţionalizare.

• Potențiali beneficiari
– IMM-uri (Legea 62/2014 privind amendarea și completarea Legii

346/2004 privind stabilirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii).



Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon

• Valoare alocată – 2.374,57 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de

consolidare a acestora;
– eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de

consolidare a acestora;
– investiții în iluminatul public;
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/

achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

• Potențiali beneficiari
– autorități publice centrale și locale



Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane

• Valoare alocată – 1.386,85 mil euro (FEDR și contribuție națională)

• Tipuri de activități 
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție

mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
– revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor

abandonate, etc.)
– acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin:

 reabilitarea locuinţelor sociale;
 clădiri pentru activități educative, culturale și recreative;
 facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici

dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.
 străzi urbane și utilități de bază la scară mică.

– infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli
profesionale și tehnice).

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale – mediul urban din municipiile reședință de județ .



Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

• Valoare alocată – 466,50 mil euro (FEDR și contribuție națională)

• Tipuri de activități 
– restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural (UNESCO,

național, local din mediul urban);
– regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice,

reabilitare terenuri abandonate, etc).

• Potențiali beneficiari
- Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale; 
- Unităţi de cult; 
- ONG–uri;
- Parteneriate între aceste entități.



Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională și locală

• Valoare alocată – 1.068,37 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– Modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură

conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T;
– construcţia / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum

judeţean aflate pe traseul drumului județean respectiv;
– investiții destinate siguranței rutiere.

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale (CJ), UAT
– Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/ municipiu/

comună)



Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului

• Valoare alocată – 118,89 mil euro (FEDR și contribuție națională)

• Tipuri de activități:
− dezvoltarea infrastructurii turismului balnear (infrastructură rutieră, rețele 

de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de 
tratament);

− crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor 
aferente;

− amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum și 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică.

• Potențiali beneficiari:
- UAT-uri
- Parteneriate între UAT-uri

• Implementarea se va realiza numai în stațiunile turistice, în special cele
balneare (HG 852 din 2008), precum și pe teritoriul Deltei Dunării.



Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 
sociale

• Valoare alocată – 763,45 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii

medicale, inclusiv dotarea cu echipamente;
– reabilitarea/ modernizarea infrastructurii pentru dez-instituționalizare

și pentru servicii sociale nerezidențiale, inclusiv dotarea cu
echipamente.

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale;
– furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform

legii;
– Parteneriate.



Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban (CLLD)

• Valoare alocată – 101,41 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– Acțiuni integrate prin:

• construirea/reabilitarea/modernizarea locuinţelor sociale;
• investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale;
• stimularea ocupării - activităţi de economie socială;
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității

defavorizate.

• Potențiali beneficiari
– Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității

publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii
civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.



Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale

• Valoare alocată – 352,19 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– construcția/ reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii

educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei
pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII);

– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
școlilor profesionale, liceelor, infrastructurii educaţionale
universitare.

• Potențiali beneficiari
– unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei

publice);
– instituţii de învăţământ superior de stat.



Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

• Valoare alocată – 312,89 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– Proiect major elaborat pentru o implementare în trei faze:

• Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in
zonele rurale ale României;

• Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
• Management, Strategie și Tactici.

• Potențiali beneficiari
– ANCPI



Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică 

• Valoare alocată – 221,27 mil euro (FEDR și contribuție 
națională)

• Tipuri de activități 
– sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare

pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
– activităţi de publicitate şi informare specifice POR

• Potențiali beneficiari
– autoritatea de management POR
– organisme intermediare POR



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
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