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CUVÂNT ÎNAINTE 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pe care noi, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, îl implementăm în calitate 
de Organism Intermediar, reprezintă o mare oportunitate pentru 
dezvoltarea comunităților locale din regiunea noastră. 

Așa cum s-a întâmplat în exercițiul financiar anterior (2007 – 2013), cu 
ajutorul fondurilor nerambursabile europene alocate prin POR putem 
să producem o schimbare în bine în regiunea Sud-Muntenia.

Experiența dobândită în cei aproape 20 de ani, de când ne desfășurăm 
activitatea în domeniul accesării fondurilor europene, ne-a învățat că 
esența rezolvării problemelor în dezvoltarea regională este însăși 
identificarea nevoilor comunităților locale.

Evident că nu pot fi rezolvate toate problemele dintr-odată dar, 
printr-o ierarhizare a nevoilor de investiții, în timp se pot găsi soluții, 
care, ulterior, pot fi transcrise în proiecte europene care să fie 
prioritizate, ideal, într-un larg cadru partenerial, prin angrenarea cât 
mai multor cetățeni ai comunității, mediului public, mediului privat, 
sectorului neguvernamental, mass-media și, inclusiv, mediului academic. 

A lucra în parteneriat este cheia dezvoltării Țării noastre, dar și ca 
parte a Uniunii Europene, căci doar împreună putem crește calitatea 
vieții locuitorilor.

Dr ing. Liviu Mușat, 
director ADR Sud-Muntenia

CUVÂNT ÎNAINTE 1

„Esența rezolvării problemelor
în dezvoltarea regională este însăși identificarea

nevoilor comunităților locale”



În realizarea proiectelor europene cred că trebuie să ne îndreptăm mai mult 
atenția pe aspectul calitativ. 

Trebuie să înțelegem că oricât de generoase ar fi aceste finanțări, ele nu pot 
rezolva toate problemele regiunii. Și atunci este foarte important ca, prin 
aceste fonduri nerambursabile, să finanțăm proiectele care într-adevăr pot 
crea plusvaloare. Dacă vom irosi banii pe tot felul de investiții ce nu au o 
contribuție importantă în comunitatea respectivă, atunci, automat, impactul 
lor va fi mai mic.

Ca o recomandare, îndemn solicitanţii să nu aplice pe programe europene, 
în general, pentru a accesa fonduri nerambursabile, dacă nu au identificat o 
nevoie reală ce poate fi soluţionată prin proiectul pe care doresc să îl 
realizeze. Orice proiect care rezolvă o problemă de natură economică, la 
rândul lui, poate crea noi premise pentru proiectele de natură socială. 

Pentru actualul exercițiu financiar, regiunea Sud-Muntenia beneficiază de o 
alocare de aproape 945 de milioane de euro, sumă din care ne dorim să 
absorbim cât mai mulți bani europeni din Programul Operaţional Regional.

Față de perioada de programare trecută, POR 2014 – 2020 are de două ori mai 
multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare, tipuri noi de investiţii şi, 
cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați. 

Așadar, fonduri sunt, apetența este vădită atât din partea mediului public, 
cât și din partea mediului privat din Sud-Muntenia, acum așteptăm cât mai 
multe proiecte atât de necesare pentru dezvoltarea comunităților locale. 

Noi, Agenția, în ceea ce ne privește, am fost, suntem și vom fi întotdeauna, 
necondiționat și echidistant, alături de toți cei care ne solicită sprijinul, 
alături de potențialii aplicanți și de beneficiarii Programului Operațional 
Regional, pentru că nu trebuie să omitem un fapt neîndoielnic: noi toți avem 
un țel comun - absorbția fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre!

CUVÂNT ÎNAINTE 2



CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 este gestionat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management, și a fost aprobat de Comisia Europeană 
în data de 23 iunie 2015.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin acordul cadru de 
delegare semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene în toamna anului 2015, a devenit Organism 
Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 
în Sud Muntenia. 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 succede POR 2007–2013, având de 
două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faţă de 
perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, 
cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR are la bază prioritățile 
comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională 
pentru perioada 2014-2020, elaborate de fiecare din cele opt Agenții 
pentru Dezvoltare Regională și sintetizate în Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-2020.

În același timp, POR este corelat cu celelalte programe operaționale 
active în România în exercițiul financiar 2014-2020:
-  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;
-  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020;
-  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;
-  Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020;
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020;
- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;
și cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție.

Considerații generale privind POR 2014-20203



OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competi-
tivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților 
locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 
condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 
să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt reprezentate prin cele 11 axe prioritare, plus o 
axă de asistență tehnică, care au în total o alocare estimată de 8,13 
miliarde de euro, din care 6,60 miliarde de euro reprezintă sprijinul 
UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1,53 
miliarde de euro - contribuția națională.

Datele prezentate în actualul raport sunt analizate până în data 
de 31 octombrie 2017, iar cursul de schimb Inforeuro folosit este 
de 1 euro = 4,6003 lei.

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Alocare regionalăValoare totală

58,34

11,88Proiecte contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia

Valoare totală 
solicitată (FEDR+BS)

( mil. lei)

Nr. proiecte

3.920,60

557,22

811 2.531,70

93 515,78

Grad acoperire 
regională

(%)

4.339,21

811
Proiecte depuse

Proiecte contractate

93

Proiecte depuse

Proiecte contractate

7.16.15.25.13.12.22.1 8.1

80

6
4 2 1

460

190
70 46

11 10 12 12

Obiectivele și bugetul Programului Operațional Regional 2014-2020 4



AXA PRIORITARĂ 1 - PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare - dezvoltare și învățământul superior, în special 
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 149,53

949,999

exprimat în milioane de lei

Sursa: Euro Map Consulting http://euromapconsult.ro/programul-operational-regional-2014-2020/

Activități eligibile:
• Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și 
transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;

• Achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță 
specializată în afaceri;

• Crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea 
și oferta de proprietate intelectuală.

Beneficiari eligibili:
• Microîntreprinderi din mediul urban, precum și incubatoare și accelera-
toare de afaceri din mediul urban, dar și din mediul rural.

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic5



Mecanismul de implementare a Axei prioritare 1 „Promovarea transferului 
tehnologic” este anexat la Programul Operaţional Regional, aprobat prin 
decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Acesta prevede parcurgerea următoarelor etape:

 Etapa 1 - Realizarea Concept Note-ului Regional la nivelul fiecăreia 
dintre cele şapte regiuni de dezvoltare eligibile pentru finanţare din Axa 
prioritară 1, pe baza unei metodologii comune. CNR fundamentează domeniile 
regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către 
sectoare economice clare, tipuri de servicii, vizate pe grad de sofisticare, 
localizare, criterii de prioritizare etc.;

 Etapa 2 - Apel pentru scrisori de intenţie din partea entităților de 
inovare și transfer tehnologic. Scrisorile de intenţie din partea EITT vor 
avea la bază o metodologie standard;

 Etapa 3 - Prioritizarea proiectelor conform informaţiilor din scrisorile 
de intenţii, ce au fost analizate şi prioritizate de către structura partenerială 
responsabilă de elaborarea concept note-ului;

 Etapa 4 - Depunerea cererilor de finanţare de către EITT, prin 
procedura standard de depunere a POR 2014-2020, la nivel regional. 
Alocarea fondurilor pe această operaţiune va fi realizată în mod etapizat, 
în funcţie de atingerea ţintelor intermediare ale indicatorilor propuşi în 
cadrul proiectului.

Apelul deschis pentru scrisorile de intenție până la jumătatea lunii martie 
2017, în vederea identificării expresiilor de interes din partea aplicanților 
Axei prioritare 1, a reprezentat ultima etapă din procesul de elaborare a 
Documentului Cadru Regional (Concept note), ce a fost avizat la sfârșitul 
lunii martie de către Consorțiul Regional de Inovare și, ulterior, aprobat de 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în ședința din luna aprilie a.c..

Operațiuni specifice Axei prioritare 1:

La momentul editării prezentului raport nu a fost lansat apelul de depunere 
a proiectelor în cadrul acestei linii de finanțare.

•

•

•

•

Operațiunea A - Sprijinirea entităților de 
inovare și transfer tehnologic

non-competitiv, cu termen limită de 
depunere

Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor 
științifice și tehnologice

non-competitiv, cu termen limită de 
depunere

Operațiunea C - IMM-uri, în parteneriat 
cu entitățile de transfer tehnologic (ITT)

competitiv, cu termen limită de depune-
re

Operațiuni Tip apel

La nivelul regiunii Sud Muntenia, potențialii beneficiari, respectiv entitățile 
de inovare și transfer tehnologic și parcurile științifice, care intenționează 
să aplice pentru a obține finanțare nerambursabilă POR, au transmis în 
total 17 scrisori de intenție, dintre care cinci sunt pentru înființarea/dez-
voltarea de centre de informare tehnologică, două pentru oferirea de 
servicii de transfer tehnologic, iar 10 pentru înființarea/dezvoltarea de 
centre de transfer tehnologic.

Sursa: Siena Consulting - http://sienaconsulting.ro/ap-1-promovarea-transferului-tehnologic/

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic 6



AXA PRIORITARĂ 2 - ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 494,80

3.489,05

exprimat în milioane de lei

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii7

Activități eligibile:
• Construirea/modernizarea și extinderea spațiului de producție/ser-
vicii a microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale 
și necorporale;

• Crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor 
de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Beneficiari eligibili:
• Microîntreprinderi din mediul urban, precum și incubatoare și 
acceleratoare de afaceri din mediul urban, dar și din mediul rural. 

460
Proiecte 
depuse

Proiecte contractate

80

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

34

177

2034
76

38

141

21

14

2

31

5
3

4

Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea A – Microîntreprinderi

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS în 
intervalul 27 iulie 2016 – 4 mai 2017.

Alocare regionalăValoare totală

191,19

33,18Proiecte 
contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

477,13

83,40

460 324,12

80 56,25 

Grad acoperire 
regională

(%)

169,52

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 169,52

exprimat în milioane de lei

Beneficiari eligibili:
• Microîntreprinderi din mediul urban



La momentul editării prezentului raport nu a fost lansat apelul de depunere a proiectelor în cadrul acestei linii de finanțare.

Beneficiari eligibili:
• Fondatori ai incubatoarelor de afaceri: autorități ale administrației publice locale 
din mediul urban sau rural; instituții sau consorții de instituții de învățământ superior 
acreditate; institute, centre și stațiuni de cercetare – dezvoltare; Camere de comerț;

• Parteneriate între fondatori;

• Asocieri în participație, realizate în condițiile legii, între fondator autoritate publică 
și, după caz: persoane juridice de drept privat – societate sau societate cooperativă; 
persoane juridice înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la 
asociații și fundații; un patronat sau sindicat înregistrat conform Legii dialogului 
social nr. 62/2011, republicată; o persoană juridică care funcționează conform Legii 
Camerelor de comerț din România nr. 335/2007.

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 8

Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri

Sursa: Shutterstock

Sursa: Shutterstock



 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție 
și dezvoltarea serviciilor

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS în intervalul 23 februarie 2017 – 30 august 2017.

Alocare regionalăValoare totală

191,19

Proiecte contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia

Valoare totală 
solicitată (FEDR+BS)

( mil. lei)

Nr. proiecte

1.115,70

-

190 603,22

- - 

Grad acoperire 
regională

(%)

125,22

Beneficiari eligibili:
• IMM-uri non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii 
non-agricole din mediul rural.

Activități eligibile:
• Construirea/modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii 
pentru IMM-uri, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale;

• Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului 
de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;

• Promovarea produselor și servicilor, realizarea de site-uri pentru 
prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate, 
inclusiv instrumente de vânzare online, facilitarea comerțului și 
inovații specifice;

• Activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la 
târguri și expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor 
tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare 
specifice piețelor de export etc.).

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii9

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

8

61

812
33

19

49

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 125,22

exprimat în milioane de lei



AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 1.222,08

10.923,72

exprimat în milioane de lei

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 289,36

2.389,04

exprimat în milioane de lei

Panouri solare - Centrul de afaceri „Lumina Verde” din Ploiești

Activități eligibile:
• Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, 
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

• Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul 
agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea 
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, 
după caz;

• Implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

• Orice alte activități ce conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectu-
lui (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de 
demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la 
fațade etc.);

• Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice 
de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, 
pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă etc..

Beneficiari eligibili:
• Autoritățile publice centrale, precum și autoritățile și instituțiile publice 
locale, autoritățile publice locale din mediul urban, în parteneriat cu 
asociațiile de proprietari.

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 10



Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 317,78

exprimat în milioane de lei

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Pentru această prioritate de investiții au fost deschise două apeluri de proiecte, 
astfel în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost depuse la sediul ADR Sud 
Muntenia în perioada 16 mai – 16 noiembrie 2016, iar cererile în cadrul celui de-al 
doilea apel pot fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS în intervalul 28 
august 2017 – 28 februarie 2018.

Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 317,78

exprimat în milioane de lei

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS în 
intervalul 28 februarie 2017 – 4 octombrie 2017.

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

2

4

2

Alocare regionalăValoare totală

6,2
Proiecte 

contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

34,48

-

8 19,85

- -

Grad acoperire 
regională

(%)

317,78

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

4

18

109

3

12

6

Alocare regionalăValoare totală

158,65
Proiecte 

contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

394,86

-

62 333,60

- -

Grad acoperire 
regională

(%)

210,28

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon11



PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.2

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Sursa: Școala Formare - Fonduri Europene - http://edu-fonduri.ro/wp-content/uploads/Untitled10.png

Depunerea aplicațiilor se face exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, 
în intervalul 20 septembrie 2017 - 20 martie 2018.

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 317,80

3.072,82

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: achiziționarea de 
material rulant electric/vehicule ecologice, inclusiv pentru proiecte-pilot de 
introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului 
rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de 
transport electric public; modernizarea/reabilitarea depourilor aferente 
transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea unor 
depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusiv 
pentru vehiculele de transport public etc.; 

• Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea 
infrastructurii necesare transportului electric; construirea/moderniza-
rea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii 
tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru 
biciclete etc.); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de 
reducere a traficului auto în anumite zone etc.;

• Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO₂ în zona urbană: 
realizarea de sisteme de monitorizare video bazată pe instrumente 
inovative și eficiente de management al traficului; modernizarea/re-
abilitarea infrastructurii rutiere fundamentate pe măsurile propuse de 
PMUD pentru reducerea emisiilor de CO₂ și realizarea sistemelor de tip 
park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori 
(cu capacitate mare de retenție a CO₂).

Beneficiari eligibili:
• Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat 
cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință 
de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR.

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 12



AXA PRIORITARĂ 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Această axă se adresează municipiilor reședință de județ  din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, cu excepția municipiului Tulcea, care va benefi-
cia de finanțare prin bugetul alocat instrumentului Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Municipiile reședință de județ sau, după caz, municipiile reședință de județ, împreună cu UAT din zona funcțională urbană, aflate în zona imediată a 
acestora, vor elabora Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană și Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, acestea reprezentând condiția principală şi cadrul 
pentru selectarea la finanțare mai întâi a ideilor de proiecte, dezvoltate în fişe de proiecte şi apoi a proiectelor individuale, în cadrul obiectivelor specifice 
ale acestei axe prioritare.

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile13

Axa prioritară 4 cuprinde patru priorității de investiții dezvoltate în cinci Obiective specifice:

Obiectivul specific 4.1
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Obiectivul specific 4.2
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 
poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Obiectivul specific 4.3
Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate 
din regiunile urbane și rurale

Obiectivul specific 4.4
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare

Obiectivul specific 4.5
Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Sursa: Shutterstock



La începutul lunii septembrie, municipiile reședință de județ din Sud Muntenia 
și-au stabilit obiectivele de investiții, pe care le vor derula cu ajutorul 
fondurilor nerambursabile din Axa prioritară 4. Astfel, la nivelul regiunii 
noastre s-a semnat un acord de negociere privind alocările financiare din 
cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4, prin care Sud Muntenia dispune de 
201,09 milioane de euro.

În cadrul procesului de negociere s-au convenit de comun acord noile alocări financiare pe cele cinci Obiective specifice, pentru fiecare dintre cele șapte 
municipii reședință de județ, astfel:

Toate cele șapte municipii reședință de județ din Sud Muntenia au depus, până la termenul limită 31 octombrie 2017, documentele de programare necesare, 
și anume Strategiile integrate de dezvoltare urbană și Planurile de mobilitate urbană durabilă, pentru evaluarea conformității administrative și a eligibilității. 

O.S. 4.1 - Economie cu 
emisii reduse de 

carbon

O.S. 4.2 - Conservarea și 
protecția mediului și 
promovarea utilizării 
e�ciente a resurselor

O.S. 4.3 - Promovarea 
incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei 

și a discriminării

O.S. 4.4 Infrastructură 
educațională (creșe și 

grădinițe)

Total 
alocare

(mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR)
163,3253 18,1383 8,5262 7,5007 3,5995
17,0705 1,9250 0,9049 0,7960 0,6450
20,0692 2,2288 1,0477 0,9217 0,4423
16,4295 6,1623 0,4498 0,5822 0
30,6200 3,3736 1,6006 0,9000 1,2561
38,4193 0 4,0232 1,6931 1,2561
18,9000 1,1118 0,5000 0,9000 0
21,8168 3,3368 0 1,7077 0

163,3253 18,1383 8,5262 7,5007 3,5995

(mil. EUR)
210,0900
21,3414
24,7097
23,6238

 O.S. 4.5 Infrasctuctură 
educațională (licee 
tehnologice și școli 

profesionale)

37,7503
45,3917
21,4118
26,8613

TOTAL

Regiunea 
Sud 

Muntenia

Alexandria
Călărași
Giurgiu
Pitești

Ploiești
Slobozia

Târgoviște

Oraşul Sinaia, Prahova Oraşul Sinaia, Prahova

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 14



AXA PRIORITARĂ 5 - ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, 
PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 177,25

1.504,17

exprimat în milioane de lei

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Cererile de finanțare au fost depuse la sediul ADR Sud Muntenia, în perioada 25 mai 2016 – 25 noiembrie 2016.

Activități eligibile:
• Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor 
istorice;

• Restaurarea, protejarea, conservarea şi realizarea picturilor interioare, 
frescelor, picturilor murale exterioare;

• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

• Dotări pentru expunerea şi protejarea patrimoniului cultural mobil 
şi imobil;

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restau-
rat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Beneficiari eligibili:
• Autorități ale administrației publice locale și centrale, unități de 
cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități

46
Proiecte 
depuse

Proiecte contractate

6

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

1

9898

4
7

2
2

1

1

Alocare regionalăValoare totală

240,17

46,00Proiecte 
contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

438,48

84,07

46 425,71

6 81,54

Grad acoperire 
regională

(%)

177,25

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 15



PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 65,14

641,89

exprimat în milioane de lei

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Pentru această prioritate de investiții au fost deschise două apeluri de proiecte, astfel în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost depuse la sediul 
ADR Sud Muntenia în perioada 25 mai – 25 noiembrie 2016, iar în cadrul celui de-al doilea apel cererile au fost depuse exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS în intervalul 15 aprilie – 15 octombrie 2017.

Activități eligibile:
• Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor; 

• Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, precum și crearea de 
trotuare;

• Amenajarea de spații verzi;

• Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate;

• Instalarea Wi-Fi în spațiile publice;

• Dotarea cu mobilier urban;

• Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, 
inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice.

Beneficiari eligibili:
• Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția 
municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei dedicate dezvoltării 
urbane (AP 4)

11
Proiecte 
depuse

Proiecte contractate

4
TRPHDBAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate

1

45

1

1
1

1 1

Alocare regionalăValoare totală

110,12

39,00Proiecte 
contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

74,33

27,46

11 72,03

4 25,41

Grad acoperire 
regională

(%)

65,14

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 16



AXA PRIORITARĂ 6 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 6.1

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Harta drumurilor județene din Sud Muntenia propuse pentru �nanțare prin POR 2014 - 2020

Activități eligibile:
• Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene ce asigură 
conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din 
mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum 
național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente 
de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;

• Construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 
judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, constru-
irea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru 
creşterea siguranţei circulaţiei;

• Construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere și 
construirea pasarelelor pietonale;

• Construirea/modernizarea de staţii pentru transport public pe traseul 
drumului judeţean;

• Realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere pentru pietoni 
şi biciclişti.

Beneficiari eligibili:
• UAT județ, parteneriate între UAT-uri (UAT județ și UAT județ/mu-
nicipiu/oraș/comună)

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 575,45

4.914,81

exprimat în milioane de lei

Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională17



Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Pentru această prioritate de investiții au fost deschise două apeluri de 
proiecte, astfel în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost 
depuse la sediul ADR Sud Muntenia în perioada 16 mai – 16 noiembrie 
2016, iar în cadrul celui de-al doilea apel cererile au fost depuse exclusiv 
prin sistemul electronic MySMIS în intervalul 6 ianuarie – 13 iulie 2017.

Drumul Judeţean de centură 236, jud. Prahova

10
Proiecte 
depuse

Proiecte contractate

2

TRPHILGRDBCLAG

Proiecte depuse

Proiecte contractate
1

2

1

2

1

2

1

1

1

Alocare regionalăValoare totală

175,44

57,75Proiecte 
contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

1.114,03

340,69

10 1.009,55

2 332,32 

Grad acoperire 
regională

(%)

575,45

Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 18



AXA PRIORITARĂ 7 - DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE 
PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 7.1

Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin 
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritori-
ale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și 
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Pentru această prioritate de investiții au fost deschise două apeluri de proiecte, astfel în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost depuse la sediul 
ADR Sud Muntenia în perioada 1 iunie – 5 decembrie 2016, iar în cadrul celui de-al doilea apel cererile au fost depuse exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS în intervalul 21 aprilie – 21 octombrie 2017.

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 70,48

546,97

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură 
rutieră, reţele de captare şi transport, parcuri balneare, modernizarea 
şi crearea de baze de tratament);

• Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor 
aferente;

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate 
publică;

• Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea 
atracţiilor turistice;

• Activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.
Beneficiari eligibili:
• Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneri-
ate între acestea

12
Proiecte 
depuse

Proiecte contractate

1

PHILDB

Proiecte depuse

Proiecte contractate

1
8

3
Alocare regionalăValoare totală

228,04

28,75Proiecte 
contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

171,60

21,60

12 160,72

1 20,26

Grad acoperire 
regională

(%)

70,48

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului19



AXA PRIORITARĂ 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.1

Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale

Centrul de Asistență Medico-Socială din comuna Bucșani, jud. Dâmbovița

Activități eligibile:
• Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centre-
lor comunitare integrate socio-medicale;

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambula-
toriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea 
spitalelor mici, ineficiente;

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de 
unităţi de primiri urgenţe;

• Construirea/dotarea spitalelor de urgenţă regionale;

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de 
servicii sociale fără componentă rezidenţială (centre de zi, centre 
de tip „respiro”, centre de consiliere, centre/servicii de abilitare/ 
reabilitare, cantine sociale etc.);

• Construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial, 
apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc..

Beneficiari eligibili:
• Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneri-
ate între acestea și Ministerul Sănătății;

• Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat și parteneri-
ate între aceștia și autoritățile și instituțiile publice locale.
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Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 307,94

3.512,12

exprimat în milioane de lei



Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – 
Operațiunea A – Grup vulnerabil: Persoane vârstnice

Stadiul implementării POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, 31.10.2017:

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS în intervalul 28 februarie 2017 – 4 septembrie 2017.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – 
Operațiunea B – Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități 

Depunerea aplicațiilor se face exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, 
în intervalul 20 iulie 2017 – 20 ianuarie 2018.

Beneficiari eligibili:
• Unități administrativ-teritoriale, alte entități de drept public;

• Entități de drept privat - ONG-uri, unități de cult;

• Parteneriate între Unități administrativ-teritoriale sau alte entități 
de drept public și entități de drept privat - ONG-uri, unități de cult.

Beneficiari eligibili:
• Direcția generală și asistență socială și protecția copilului;

• Parteneriate între DGASPC și UAT și/sau ONG cu activitate în domeniul 
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau unități de cult, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale;

• Pentru regiunea Sud Muntenia – DGASPC Prahova și DGASPC Argeș

PHGRDBCL

Proiecte depuse

Proiecte contractate
1

3

7

1

Alocare regionalăValoare totală

155,13
Proiecte 

contractate

Proiecte depuse

Sud Muntenia
Valoare totală 

solicitată (FEDR+BS)
( mil. lei)

Nr. proiecte

32,07

-

12 30,11

- -

Grad acoperire 
regională

(%)

19,41

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 19,41

exprimat în milioane de lei

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 76,59

exprimat în milioane de lei
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Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 „Creșterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale” – Operațiunea C – Grup vulnerabil: Copii

Depunerea aplicațiilor se face exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS, în intervalul 3 iulie 2017 – 3 ianuarie 2018.

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.1 OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 „ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII ȘI A EFICIENȚEI ÎNGRIJIRII SPITALICEȘTI DE URGENȚĂ”

Depunerea aplicațiilor se face exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în 
intervalul 18 octombrie 2017 - 18 aprilie 2018.

Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgențe Călărași

Beneficiari eligibili:
• Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) din 
județele selectate de ANPDCA pentru implementarea planurilor de dezinsti-
tuționalizare (conform Anexei 5 „Lista DGASPC eligibile” la Ghidul specific);

• Pentru regiunea Sud Muntenia – DGASPC Prahova.

Acestea pot încheia parteneriate cu:

• UAT, alte entități de drept public aflate în subordinea UAT și care 
desfășoară activități în domeniul social;

• Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru 
copii, conform legislației în vigoare

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 337,71

exprimat în milioane de lei

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 284,02

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unităților de primiri 
urgențe/componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale 
regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic 
a rețelelor de unități spitalicești de urgență.

Beneficiari eligibili:
• Unitățile administrativ-teritoriale;

• Forme asociative între unitățile administrativ-teritoriale.
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AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE 
ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

La momentul editării prezentului raport nu a fost lansat apelul de depunere a 
proiectelor în cadrul acestei linii de finanțare.

Policy Center for Roma and Minorities - http://policycenter.eu/ro/clld-community-led-local-development-roma-community-involvement-mobilization-participation-empowerment-2/ 

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 64,87

466,50

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitarea/ 
modernizarea locuinţelor sociale;

• Investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ 
modernizarea centrelor comunitare integrate medico-social;

• Investiţii în infrastructura de educaţie – construirea/reabilitarea/ 
modernizarea de unităţi de învăţământ preuniversitar;

• Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 
defavorizate;

• Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor 
de economie socială de inserţie.

Beneficiari eligibili:
• Grupurile de Acţiune Locală, constituite din reprezentanţi ai autorității 
publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii 
civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție

Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban23



AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1

Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

La momentul editării prezentului raport nu a fost lansat apelul de 
depunere a proiectelor în cadrul acestei linii de finanțare.

Obiectiv Specific 10.1 „Creșterea gradului de participa-
re la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului”

La momentul editării prezentului raport nu a fost lansat apelul de 
depunere a proiectelor în cadrul acestei linii de finanțare.

Obiectiv Specific 10.2 „Creșterea gradului de participa-
re la învățământul profesional și tehnic și învățare pe 
tot parcursul vieții”

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște

Activități eligibile:
• Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii 
pentru educația timpurie - educaţionale/antepreșcolare și preșcolară;

• Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu;

• Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale 
universitare.

Beneficiari eligibili:
• Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale adminis-
traţiei publice locale), precum și instituţii de învăţământ superior 
de stat

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 189,31

1.620,18

exprimat în milioane de lei

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 24



Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar 
universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive”

Depunerea aplicațiilor se face exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS, în intervalul 24 noiembrie 2017 - 24 aprilie 2018.

AXA PRIORITARĂ 11 - EXTINDEREA GEOGRAFICĂ A SISTEMULUI DE 
ÎNREGISTRARE A PROPRIETĂŢILOR ÎN CADASTRU ŞI CARTEA FUNCIARĂ

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 11.1

Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică 
eficientă

Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel

Sursa: Jurnalul de Ilfov - http://www.jurnaluldeilfov.ro/stire/7676/ncepe-programul-naional-de-cadastru-i-carte-funciar-pnccf-2015-2023.-trei-comune-din-ilfov-incluse-n-prima-faz.html

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 51,74

339,27

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele 
rurale ale României;

• Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;

• Politici, strategii și management.

Beneficiari eligibili:
• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Bugetul total alocat la nivel național 1.439,39

exprimat în milioane de lei
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AXA PRIORITARĂ 12 - ASISTENȚĂ TEHNICĂ

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 12.1

Asistență tehnică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează 
în calitate de beneficiar proiectul „Sprijin pentru ADR Sud Munte-
nia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților 
specifice atribuțiilor delegate prin acordul cadru de delegare a 
atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 
2014-2017”. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 
39.922.434,410 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea sprijinului financiar 
necesar Organismului Intermediar din cadrul Agenției pentru 
realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul 
cadru privind implementarea POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia. Materiale promoționale POR

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia 80,88

1.017,94

exprimat în milioane de lei

Activități eligibile:
• Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermedi-
are pentru implementarea diferitelor etape ale POR.

Beneficiari eligibili:
• Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare POR
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INSTRUMENTELE TERITORIALE UTILIZATE ÎN POR 2014-202O

INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE (ITI)

Acest instrument de investiții teritoriale integrate va fi utilizat 
într-un areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din 
cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul 
județului Constanța. Investiţiile vor fi realizate în conformitate cu 
Strategia Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării, elaborată cu sprijinul 
Băncii Mondiale.

Liniile de finanțare ale POR ce contribuie la implementarea acestei 
strategii sunt axele prioritare ce vizează: îmbunătățirea competi-
tivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2); sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa 
prioritară 3); îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa 
prioritară 5); îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională (Axa prioritară 6); diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului (Axa prioritară 7); dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și sociale (Axa prioritară 8); îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10). Delta Dunării  Sursa: Ghiduri Turistice, link: http://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-un-loc-unic-in-lume-la-doar-cateva-sute-de-kilometri-de-casa-oricarui-roman-delta-dunarii

DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Nevoile adresate prin intermediul DLRC la nivel urban sunt, în principal, accesul redus sau lipsa accesului la condiţii decente de locuire, la infrastructura 
şi resursele educaţionale, la ocupare şi la oportunităţile de ocupare, la servicii medicale de calitate, slaba capacitate de inovare şi cunoaştere la nivelul 
zonei, riscul mare de sărăcie şi excluziune socială pentru grupurile defavorizate identificate în cadrul zonelor vulnerabile din zonele urbane marginalizate.

Implementarea DLRC (prin POR şi POCU) are ca obiectiv integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din oraşele României, prin stimularea 
asocierii „de jos în sus” (tip bottom-up), a actorilor dintr-o zonă urbană, care elaborează şi aplică strategii integrate de dezvoltare locală.

Tipurile de investiţii cuprinse în cadrul proiectelor finanţate prin intermediul DLRC, prin POR, se vor axa atât pe infrastructura de locuire (locuinţe sociale), 
infrastructura socială (sănătate, servicii sociale), cât şi pe infrastructura de economie socială (întreprinderi de economie socială de inserţie) şi educaţională 
(creşe, grădiniţe, şcoli etc.).

Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-202O27



STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD)

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) este importantă pentru România din 
perspectiva transformării Regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică şi prosperă, precum şi de 
ridicare a standardului de viaţă al comunităţilor locale. 

Oportunităţile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi susţinute investiţii care să aducă creştere 
economică, prin valorificarea potenţialului turistic, creşterea coeziunii sociale şi crearea de noi locuri 
de muncă.

Principala provocare pentru România este reprezentată de transformarea Regiunii Dunării într-o zonă 
competitivă, dinamică şi prosperă, precum şi de ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor locale. 
Mai multe dintre judeţele riverane Dunării, din zona de sud a României, sunt unele dintre cele mai slab 
dezvoltate din punct de vedere economic din cadrul Uniunii Europene şi, de aceea, implicarea 
autorităţilor locale ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la revitalizarea socio-economică a 
localităţilor cu potenţial de creştere.Delta Dunării  Sursa: Ghiduri Turistice, link: http://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-un-loc-unic-in-lume-la-doar-cateva-sute-de-kilometri-de-casa-oricarui-roman-delta-dunarii
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Investiţiile infrastructurale POR pentru sprijinirea obiectivelor SUERD se vor concentra în cele 12 județe riverane Dunării din România: Caraș-Severin, 
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.

Alocarea financiară pentru sprijinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este gestionată la nivel național.  

Prioritate de 
Investiție

Alocare 
- mil. lei-

Nr. proiecte depuse Valoare totală 
- mil. euro -

Valoare eligibilă
- mil. lei -

Valoare solicitată
- mil. lei -

5.1 85,52 5 67,93 312,50 299,02

5.2 58,79 0 0,00 0,00 0,00

6.1 703,98 0 0,00 0,00 0,00

7.1 61,87 0 0,00 0,00 0,00

Ariile prioritare SUERD la care vor contribui investițiile POR sunt următoarele:
• Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității - legături rutiere, feroviare și aeriene (sprijinită prin Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională);

• Încurajarea energiilor durabile (sprijinită prin Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon);

• Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni (sprijinită prin Axele prioritare 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului ale Programului 
Operațional Regional).
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Sediul Agenției din CĂLĂRAŞI
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 
7A, cod 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi

Tel.: 0242/331.769 

Fax: 0242/313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă: B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, 

jud. Giurgiu

Tel./fax: 0246/215.271

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă: sediul Consiliului Judeţean Argeş, 
Piața Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, 

mun. Piteşti, jud. Argeş

Tel./fax: 0248/222.250

E-mail: arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă: sediul Consiliului Judeţean Dâmbo-
viţa, Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 

100/101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Tel./fax: 0345/100.018

E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresa: sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV, cam. 55/ 58/ 

59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa

Tel./fax: 0343/101.139

E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

Serviciul Dezvoltare Urbană
Adresă: Str. Romană, nr. 28-30, et. I, mun. Ploieşti, 
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)

Tel.: 031/824.94.72

Fax: 031/824.94.70

E-mail: dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă: sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, 
nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman

Tel.: 0247/311.201, int. 358

Fax: 0247/312.494

E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă: sediul Consiliului Judeţean Prahova, 
Str. Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/ 627, 

cod 100066, mun. Ploieşti, jud. Prahova

Tel./fax: 0244/595.594

E-mail: prahova@adrmuntenia.ro
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