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Nr.
A.P.
crt.

Obiectiv
Specific
POAT

Acțiune
POAT

Solicitant

Titlu proiect

Obiectivele proiectului

Valoare eligibilă
estimată
(Euro)

Durata proiectului
(luna/an până la
luna/an)

Indicatori de rezultat imediat care vor fi
atinși în cadrul proiectului/
Țintă

An 2020

An 2021

An 2022

Axa prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Obiectiv general: Sprijinirea AM POIM și a beneficiarilor în ceea ce privește evaluarea
impactului potențial al proiectelor asupra siturilor NATURA 2000 cu accent asupra
obiectivelor de conservare generale și specifice

1

2

1

1

1.1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

Asistenţă pentru AM POIM în procesul de
pregătire a proiectelor pentru asigurarea
AM POIM în calitate de lider și
respectării prevederilor directivei 92/43/CEE
Agenţia Naţională pentru Arii
privind conservarea habitatelor naturale şi a
Naturale Protejate în calitate
speciilor de floră şi faună sălbatice şi a
de partener
directivei 79/409/CEE privind conservarea
păsărilor sălbatice

Obiective specifice:
OS1: Parametrizarea obiectivelor de conservare specifice la nivel de sit NATURA2000
existente în planurile de management aprobate pentru a putea asigura o evaluare
adecvată aferentă proiectelor propuse la finanțare din POIM pentru asigurarea
respectării prevederilor directivelor 92/43/CEE și 79/409/CEE

septembrie 2020 –
ianuarie 2022
(17 luni)

6S30 - Aplicații de finanțare pentru proiecte
de infrastructură eligibile din POIM și POC a
căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT (nr.):
31

332.444 EUR

66.489 EUR

3.700.000 EUR

ianuarie 2020 decembrie 2022
(36 luni)

6S30: Aplicații de finanțare pentru proiecte de
infrastructură eligibile din POIM și POC a căror
dezvoltare a fost sprijinită din POAT (nr.): 6

2.017.160 EUR

1.682.840 EUR

1.317.013 EUR

septembrie 2020 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 5

246.940 EUR

823.133 EUR

246.940 EUR

842.888 EUR

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 6

64.837 EUR

778.051 EUR

842.888 EUR

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 4

11.385 EUR

829.231 EUR

2.272 EUR

845.549 EUR

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 4

7.084 EUR

831.382 EUR

7.084 EUR

398.933 EUR

OS2: Parametrizarea obiectivelor de conservare specifice la nivel de sit NATURA2000
premergătoare pentru ariile naturale protejate care nu au plan de management și
parametrizarea unitară a indicatorilor care definesc măsurile minime de conservare și
obiectivele de conservare specifice premergătoare, pentru a putea asigura o evaluare
adecvată aferentă proiectelor propuse la finanțare din POIM pentru asigurarea
respectării prevederilor directivelor 92/43/CEE și 79/409/CEE

Continuarea asigurării de servicii de asistență
Ministerul Fondurilor
Obiective proiect: Întărirea capacității administrative a beneficiarilor POIM în procesul
tehnică din partea experților Băncii Europene
Europene - Direcția Generală
de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte POIM și
de Investiții pentru gestionarea Programului
Programe Europene
pregătirii pentru perioada următoare de programare, inclusiv sprijin în îndeplinirea
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 Infrastructură Mare
condițiilor favorizante în sectoarele finanțate prin POIM
2020 la nivelul beneficiarilor POIM
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
regiunii Nord - Est

3

4

1

1

1.1.

1.1.

1.1.2

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Est

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud - Est

Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniul
Obiectiv specific:
specializare inteligentă
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Nord - Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021 2027 în domeniul specializării inteligente.

Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare
2021 - 2027 pe domeniul specializare
inteligentă

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 -2027 la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru proiectele aferente perioadei de
programare 2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
regiunii Sud Muntenia.

5

6

1

1

1.1.

1.1.

1.1.2

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
Obiectiv specific:
de programare 2021 - 2027 pe domeniul
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
specializare inteligentă
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.

Sprijin la nivelul regiunii Sud -Vest Oltenia
Agenția pentru Dezvoltare pentru pregătirea de proiecte finanțate din
Regională Sud – Vest Oltenia perioada de programare 2021 - 2027 pe
domeniul specializare inteligentă

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
regiunii Sud - Vest Oltenia
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Sud - Vest Oltenia pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.

An 2023

An 2024

Nr.
A.P.
crt.

Obiectiv
Specific
POAT

Acțiune
POAT

Solicitant

Titlu proiect

Obiectivele proiectului

Valoare eligibilă
estimată
(Euro)

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
regiunii Vest

7

8

1

1

1.1.

1.1.

1.1.2

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Vest

Sprijin la nivelul regiunii Vest pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniul
Obiectiv specific:
specializare inteligentă
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare
Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare
2021 - 2027 pe domeniul specializare
inteligentă

10

11

1

1

1

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.2

1.1.2

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud - Est
(fişa 1)

12

1

1.1.

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud - Est
(fişa 2)

Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniul
Obiectiv specific:
specializare inteligentă
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul Regiunii Centru pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.

Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniile:
infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură, infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu
potențial turistic, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare)

An 2020

An 2021

An 2022

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 6

10.942 EUR

864.444 EUR

2.132.265 EUR

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 11

0 EUR

2.132.265 EUR

976.461 EUR

1 septembrie 2020 31 decembrie 2021
(16 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 5

97.646 EUR

683.523 EUR

195.292 EUR

8.788.148 EUR

1 august 2020 31 decembrie 2021
(17 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 21

22.597 EUR

7.884.243 EUR

881.308 EUR

4.716.295 EUR

iulie 2020 decembrie 2021
(18 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 11

42.610 EUR

4.673.686 EUR

4.940.244 EUR

iulie 2020 decembrie 2021
(18 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 12

40.904 EUR

4.899.341 EUR

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Centru, pe domeniul specializării inteligente

9

Indicatori de rezultat imediat care vor fi
atinși în cadrul proiectului/
Țintă

875.386 EUR

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
regiunii de dezvoltare Nord -Vest
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru proiectele aferente perioadei de
programare 2021 - 2027 în domeniul specializării inteligente.

Durata proiectului
(luna/an până la
luna/an)

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Centru
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul Regiunii Centru pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021 2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Sud - Est
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul Regiunii Sud - Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Sud - Est

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
Obiectiv specific:
de programare 2021 - 2027 pe domeniile:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
mobilitate urbană, regenerare urbană
nivelul Regiunii Sud - Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană.

An 2023

An 2024

Nr.
A.P.
crt.

13

1

Obiectiv
Specific
POAT

1.1.

Acțiune
POAT

1.1.2

Solicitant

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Vest
(fişa 1)

14

1

1.1.

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Vest
(fişa 2)

15

1

1.1.

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia
(fişa 1)

16

1

1.1.

1.1.2

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia
(fişa 2)

17

1

1.1.

1.1.2

Titlu proiect

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare
Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare
2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană
(reşedinţe de judeţ), regenerare urbană
(reşedinţe de judeţ) și infrastructură rutieră
de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare
Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare
2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană pentru municipii (altele
decât reşedinţe de judeţ) şi oraşe, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare) și
infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial
turistic (2D)

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare),
infrastructura și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură – 5D1

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană,
infrastructura si servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură – 5D2

Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021 - 2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
Agenția pentru Dezvoltare de agrement/baze turistice (tabere școlare),
Regională Sud - Vest Oltenia infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură

Obiectivele proiectului

Valoare eligibilă
estimată
(Euro)

Durata proiectului
(luna/an până la
luna/an)

Indicatori de rezultat imediat care vor fi
atinși în cadrul proiectului/
Țintă

An 2020

An 2021

An 2022

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii de dezvoltare Nord - Vest
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru proiectele aferente perioadei de
programare 2021 - 2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ),
- regenerare urbană (reşedinţe de judeţ),
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.

4.993.521 EUR

iulie 2020 decembrie 2021
(18 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 18

1.498.056 EUR

3.495.465 EUR

2.999.168 EUR

iulie 2020 decembrie 2021
(18 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 27

899.750 EUR

2.099.417 EUR

4.239.552 EUR

iunie 2020 decembrie 2021
(19 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 16

41.580 EUR

2.607.724 EUR

1.590.247 EUR

6.038.757 EUR

iunie 2020 decembrie 2021
(19 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 17

120.802 EUR

4.321.889 EUR

1.596.066 EUR

7.611.732 EUR

iulie 2020 decembrie 2021
(18 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 20

161.174 EUR

7.450.558 EUR

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii de dezvoltare Nord - Vest
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru proiectele aferente perioadei de
programare 2021 - 2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană pentru municipii (altele decât reşedinţe de judeţ) şi oraşe,
- regenerare urbană pentru municipii (altele decât reşedinţe de judeţ) şi oraşe,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu
potenţial turistic.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Sud Muntenia
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021-2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii Sud Muntenia
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare
2021-2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.
Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii SV OLtenia
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul RegiuniiSV Oltenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021 2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.

An 2023

An 2024

Nr.
A.P.
crt.

18

19

1

1

Obiectiv
Specific
POAT

1.1.

1.1.

Acțiune
POAT

1.1.2

1.1.2

Solicitant

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord Est

Titlu proiect

Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest
pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021 - 2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare), infrastructura si servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic și
infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură

Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice( tabere școlare),
infrastructura si servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau
drumuri de legătură

Obiectivele proiectului

Valoare eligibilă
estimată
(Euro)

Durata proiectului
(luna/an până la
luna/an)

Indicatori de rezultat imediat care vor fi
atinși în cadrul proiectului/
Țintă

An 2020

An 2021

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021 - 2027 la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Vest
Obiectiv specific:
Creșterea capacității autorităților publice locale de la nivelul regiunii Vest de a pregăti
documentații tehnico-economice pentru proiectele care vor fi depuse spre finanțare în
perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
- infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic,
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri
de legătură.

7.440.783 EUR

februarie 2018 decembrie 2021
(47 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 40

92.985 EUR

6.417.950 EUR

929.848 EUR

10.974.063 EUR

iulie 2019 decembrie 2021
(30 luni)

6S36: Număr de proiecte pregătite în vederea
dezvoltării portofoliilor de proiecte aferente
perioadei de programare 2021 - 2027: 13

102.882 EUR

8.813.544 EUR

2.057.637 EUR

449.009 EUR

septembrie
2020/octombrie 2020 –
octombrie
2021/noiembrie 2021

6S16 - Proiecte a căror
evaluare/contractare/monitorizare/control a
fost asigurată (nr.): 45

249.009 EUR

200.000 EUR

424.654 EUR

1 august 2020 –
31 decembrie 2021
(17 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 5

76.138 EUR

348.516 EUR

425.000 EUR

1 iulie 2020 –
31 decembrie 2021
(18 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 3

115.554 EUR

309.446 EUR

424.995 EUR

1 august 2020 –
31 decembrie 2021
(17 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 5

117.859 EUR

307.136 EUR

Obiectiv general:
Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul
regiunii Nord-Est
Obiectiv specific:
Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la
nivelul regiunii Nord-Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 20212027 pe domeniile:
- mobilitate urbană,
- regenerare urbană,
- centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
- infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic
- infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri
de legătură.

Axa prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
Obiectiv general: Asigurarea sprijinului necesar AM POIM în procesul de implementare
eficientă şi eficace a FESI

20

21

2

2

2.1

2.1

2.1.1

2.1.1

Ministerul Fondurilor
Europene prin Autoritatea de
Management pentru
Programul Operațional
Infrastructură Mare

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Est

Sprijinirea AM POIM în procesul de pregătire
și evaluare a proiectelor depuse în cadrul
POIM 2014 – 2020 OS 3.2 Creşterea nivelului
de colectare şi epurare a apelor uzate urbane,
precum şi a gradului de asigurare a
alimentării cu apă potabilă a populaţiei si OS
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19

Sprijin pentru ADR Nord - Est în pregătirea
POR 2021 - 2027

Obiectiv specific:
OS1: Consolidarea capacității AM POIM/Serviciului de programare și pregătire
proiecte, prin cooptarea de experți în afara organigramei cu scopul de a verifica modul
în care sunt transpuse în documentațiile tehnico – economice observațiile experților
Jaspers formulate în cadrul documentelor de analiză de tip Guidance Note, respectiv
Action Completion Note, aferente O S 3.2, astfel încât numărul de proiecte majore noi
de apă și apă uzată aprobate de CE să crească;
OS2: Consolidarea capacității AM POIM/Serviciul verificare achiziţii publice în vederea
creșterii eficienței acestuia, prin cooptarea de experți în afara organigramei, urmare a
volumului ridicat al contractelor de achiziție publică aferente proiectelor depuse în
cadrul Obiectului Specific 9.1 din POIM 2014 – 2020
Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est în
realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Regional Nord - Est perioada 2021 - 2027
Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Nord - Est de Autoritate de Management pentru POR Nord - Est 2021 - 2027

22

23

2

2

2.1

2.1

2.1.1

2.1.1

An 2022

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud – Est în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional Sud - Est perioada 2021 - 2027

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud - Est

Sprijin pentru ADR SE în pregătirea POR 2021 2027

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud
Muntenia în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul
Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea Operațional Regional în perioada 2021 - 2027
POR 2021 - 2027
Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
– Munteniaîn calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021 - 2027

Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est de Autoritate de Management pentru POR SE
2021 - 2027

An 2023

An 2024

Nr.
A.P.
crt.

24

25

2

2

Obiectiv
Specific
POAT

2.1

2.1

Acțiune
POAT

2.1.1

2.1.1

Solicitant

Titlu proiect

Agenția pentru Dezvoltare Sprijin pentru ADR Sud - Vest Oltenia în
Regională Sud – Vest Oltenia pregătirea POR 2021 - 2027

Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest

Sprijin pentru ADR Vest în pregătirea POR
2021 - 2027

Obiectivele proiectului

Valoare eligibilă
estimată
(Euro)

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Regional Sud – Vest Oltenia perioada 2021 - 2027

Indicatori de rezultat imediat care vor fi
atinși în cadrul proiectului/
Țintă

An 2020

An 2021

423.785 EUR

1 august 2020 –
31 decembrie 2021
(17 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 5

112.619 EUR

311.166 EUR

424.636 EUR

1 iulie 2020 –
30 iunie 2021
(12 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 4

212.318 EUR

212.318 EUR

425.000 EUR

1 iulie 2020 –
31 decembrie 2021
(18 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 4

128.699 EUR

296.301 EUR

424.854 EUR

1 august 2020 –
31 decembrie 2021
(17 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 5

110.942 EUR

313.912 EUR

424.339 EUR

1 august 2020 –
31 decembrie 2021
(17 luni)

6S14 - Evaluări şi studii elaborate (nr.): 3

44.307 EUR

380.032 EUR

Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
– Vest Oltenia de Autoritate de Management pentru POR Sud – Vest Oltenia 2021 2027
Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
pentru pregătirea în vederea îndepliniii atribuţiilor ce vor decurge din calitatea de
viitoare Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Vest
perioada 2021 - 2027

Durata proiectului
(luna/an până la
luna/an)

An 2022

An 2023

An 2024

Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest de Autoritate de Management pentru POR Vest 2021 - 2027

26

27

2

2

2.1

2.1

2.1.1

2.1.1

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord - Vest

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru

Sprijin pentru ADR Nord - Vest în
operaţionalizarea rolului de Autoritate de
Management pentru POR 2021 - 2027

Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR
2021 - 2027

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Vest în
realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Regional Nord - Vest perioada 2021 - 2027
Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Nord - Vest de Autoritate de Management pentru POR Nord - Vest 2021 - 2027

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în realizarea
rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional pentru
Regiunea Centru aferent perioadei
2021 - 2027
Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Centru de Autoritate de Management pentru POR Regiunea Centru 2021 - 2027

28

29

2

2

2.1

2.1

2.1.1

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Bucureşti - Ilfov

2.1.1

Ministerul Fondurilor
Europene - Direcția Generală
Programe Europene
Infrastructură Mare

Obiectiv general: Sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în
realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Sprijin pentru ADR BI în pregătirea POR 2021 - Regional București - Ilfov perioada 2021 - 2027
2027
Obiectivul specific: Operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti - Ilfov de Autoritate de Management pentru POR BI 2021 - 2027
Continuarea asigurării de servicii de asistență
tehnică din partea experților BEI pentru
gestionarea POIM 2014 - 2020 la nivelul AM
POIM și a OI Transport
TOTAL

Obiective proiect: Întărirea capacității AM POIM și OI Transport în gestionarea POIM
2014 - 2020 și pregătirea perioadei de programare 2021 - 2027, inclusiv sprijin în
îndeplinirea condițiilor favorizante în sectoarele acoperite în prezent de POIM, precum
și îmbunătățirea sistemelor de management și control

6.300.000 EUR

84.819.918 EUR

ianuarie 2020 decembrie 2022
(36 de luni)

6S32: Structuri de
coordonare/gestionare/control FESI ale căror
logistică și funcționare a fost sprijinită, inclusiv
cu echipamente și licențe pentru funcționarea
SMIS 2014+ (nr.) : 4
4.629.618 EUR

3.484.320 EUR

2.815.680 EUR

68.118.596 EUR

12.071.704 EUR

0 EUR

0 EUR

