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COMUNICAT DE PRESĂ 
POR 2014-2020, în valoare de 8,25 miliarde euro, adoptat de Comisia Europeană 

 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost 
adoptat de Comisia Europeană (CE). 
 
Doamna Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, și doamna Sevil 
Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, au participat marți, 23 
iunie a.c., la Bruxelles, la semnarea deciziei Comisiei Europene de adoptare a Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „Am adoptat astăzi 
unul dintre cele mai mari programe de investiții din Uniunea Europeană. Acesta va aduce 
beneficii concrete pentru toți cetățenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici, 
prin promovarea mobilității urbane, prin îmbunătățirea conectivității regionale și prin 
oferirea unui acces mai bun la servicii sociale pentru toți cetățenii, în special pentru cei 
mai săraci și mai vulnerabili, aceste investiții vor duce la îmbunătățirea semnificativă a 
vieții românilor. În plus, investițiile în eficiența energetică vor scădea facturile la energie 
pentru consumatorii casnici și vor proteja mediul. Le doresc românilor să profite la 
maximum de oportunitățile oferite de acest program”. 
 
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice Sevil Shhaideh a adăugat: 
„Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat astăzi, este programul cu cea mai 
mare contribuție la dezvoltarea regională a României. Programul prevede alocările 
financiare pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asistență Tehnică) în care vor fi 
investiți în următorii 7 ani cei 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare 
regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională. Marcăm, practic, începutul unei noi etape în 
dezvoltarea României”. 
 
Programul prevede obiectivele urmărite, domeniile finanțate şi planul de finanțare, care 
sunt beneficiarii eligibili pentru fiecare axă în parte, mecanismul instituțional, principiile 
de prioritizare a investiţiilor și instrumentele de lucru. POR 2014-2020 acoperă 9 dintre 
cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 
 
POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură 
socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și 
noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor 
publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic. 
 
„Noul program este o versiune mai bună, mai accesibilă pentru beneficiari, pentru că au 
fost înglobate recomandările Comisiei de simplificare a regulilor: apeluri de proiecte 
uniformizate pentru toate axele, un număr mai mic de documente depuse odată cu 
cererea de finanțare, proiectele aflate în stadiu avansat de pregătire vor primi punctaj 
suplimentar, iar etapele de evaluare și selecție vor dura mai puțin”, a precizat ministrul 
dezvoltării regionale. 
 
Programul a fost elaborat pe baza nevoilor de dezvoltare a României, identificate prin 
analize şi studii regionale (Planurile regionale de dezvoltare) și din documentele strategice 
naționale și europene conexe. Pregătirea programului a început în luna august 2012, prin 
înființarea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 și a grupurilor 
de lucru subsecvente, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale 
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şi locale, ai organismelor regionale, ai mediului economic, social, academic și societatea 
civilă. 
 
În martie 2014, programul a fost lansat în consultare publică, în august a fost trimisă 
Comisiei Europene versiunea oficială, iar în mai 2015 a fost lansat în consultare publică 
ghidul general al solicitantului.  
 
Exemple de activităţi ce se pot finanţa prin POR 2014-2020 
 
 Circa 206 milioane euro vor fi alocați pentru centrele de transfer tehnologic, o 
noutate față de programul anterior, iar 877  milioane euro – pentru a sprijini IMM să devină 
mai competitive. Pentru o economie cu emisii de carbon reduse, sunt alocați 2,37 
miliarde euro pentru activități de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, 
rezidențiale sau pentru investiții în iluminat public și transport urban. 
 O altă noutate a programului o reprezintă conceptul de Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității locale (CLLD), pentru care sunt alocate fonduri în valoare 
de 101,41 milioane euro. CLLD vizează proiecte pentru comunitățile marginalizate: 
investiţii în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, locuinţe sociale, 
activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat.. 
 Din categoria investițiilor noi face parte și Axa Prioritară 11 - Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, cu un buget 
alocat de 312,89 milioane euro. Pentru această axă, beneficiarul eligibil este Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). 
 Un alt instrument nou pentru perioada 2014-2020 îl reprezintă Investițiile Teritoriale 
Integrate (ITI): o zonă desemnată, care are o strategie de dezvoltare teritorială integrată, 
are asigurate surse de finanțare prin mai multe programe operaţionale, cu scopul de a 
accelera dezvoltarea respectivei zone. În România, ITI se aplică în Delta Dunării, în 38 de 
unități administrativ-teritoriale din Deltă, din județul Tulcea și din nordul județului 
Constanța. Din alocarea indicativă pentru ITI Delta Dunării, de circa 1,3 miliarde euro, 
prin POR 2014-2020 sunt alocate 411,7 milioane euro. 
 În ceea ce privește Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD),  implementarea 
acesteia este, de asemenea, finanțată prin contribuția mai multor fonduri/programe 
europene, fie prin alocări dedicate, fie prin acordarea de punctaje suplimentare în etapa 
de evaluare a proiectelor. Pentru perioada 2014-2020, POR a alocat un buget de 500 de 
milioane de euro pentru cele 12 județe riverane Dunării. 

  
Informații suplimentare 
Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din 
generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene 
structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP 
în calitate de Autoritate de Management. 
MDRAP gestionează, în perioada 2014-2020, 2 programe operaționale și 12 programe de 
cooperare teritorială. 
 
POR 2007-2013 – Impact pozitiv major asupra beneficiarilor de finanţare (comunicat 
MDRAP 11 mai 2015)  
Fondurile europene structurale și de investiții 
Fonduri europene - mecanismul financiar 
Politica de coeziune a UE 2014-2020  
Investiții teritoriale integrate 
CLLD 
SUERD 

http://www.inforegio.ro/ro/
http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/regio-2007-2013-impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finantare
http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/regio-2007-2013-impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finantare
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-management/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_ro.pdf
http://www.slideshare.net/edezvoltare/dezvoltarea-local-plasat-sub-responsabilitatea-comunitatii-feb-2015?ref=http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-5882
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POR 2014-2020: buget total de 8,25 miliarde euro / alocări pe axe și activități 
 

Axa prioritară (AP) Activități finanțate 
Buget total 
(Mil. Euro) 

Beneficiari 

AP 1 - Transfer tehnologic crearea, modernizarea,  extinderea, dotarea  entităților de ITT,  206,51 IMM, APL, ONG 

AP 2 – Competitivitate IMM 
construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu 
active corporale şi necorporale; 

877,11 IMM 

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

carbon 

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv Investiții în iluminatul public; 1.187,28 
APL, APC 

transport urban: căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc. 1.187,28 

AP 4 – Dezvoltare urbană 

transport urban: căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc. 1.126,41 

APL 
(reședinte de 

județ) 

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. 

125,15 

revitalizarea zonelor urbane: reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc. 58,82 

infrastructura de educație: creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice 76,47 

AP 5 – Regenerare urbană și 
patrimoniu cultural 

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural 326,97 APL, ONG, 
Unități de cult regenerarea / revitalizarea zonelor urbane: modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate etc 139,53 

AP 6 – Infrastructură de transport 
rutier 

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu 
reteaua TEN T 

1.068,36 APL 

AP 7 – Valorificarea potențialului 
turistic 

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear  118,89 APL 

AP 8 – Infrastructură sanitară și 
socială 

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate 638,30 APL, Furnizori 
de servicii 

sociale 
acreditați 

reabilitare/ modernizare infrastructurii sociale 125,15 

AP 9 – Comunități marginalizate 
(CLLD) 

acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate, educație,  servicii sociale, locuinţe sociale, 
activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat  

101,41 
APL, IMM, ONG, 

unități de cult, etc 

AP 10 – Infrastructura educațională reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație 352,19 APL, Universități 

AP 11 – Cadastru 
integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; Servicii 
îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 

312,89 ANCPI 

AP 12 – Asistență tehnică sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri) 221,28 AMPOR, OIPOR 

 


