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Să vorbim despre implementa-
rea Programului Operațional Re-

gional (POR) 2014-2020 în Sud-Muntenia, este, 
de fiecare dată, o bucurie pentru mine și pentru 
toți colegii mei din Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-Muntenia. Prin interme-
diul acestui program am reușit să contribuim, 
cu experiența pe care o avem, la mai binele comunităților din toate cele 
șapte județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Încă de la începutul celui de-al doilea program, primul fiind POR 2007-2013 
- dovedit un succes în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, interesul mani-

festat de comuni-
tățile noastre pen-
tru depunerea de 
proiecte a fost 
mare. Și în spriji-
nul afirmației mele 
stă numărul foarte 
mare de aplicații 
depuse, respectiv 
2.174 de proiecte 
la nivelul întregii 
regiuni, cu o valoa-
re de aproape 21 
de miliarde de lei. 
Din păcate, prin 
POR 2014-2020 

nu s-au putut contracta toate deoarece fondurile solicitate erau indis-
ponibile. Însă, în acest moment, ne putem mândri că avem în portofoliul 
programului, în Regiunea Sud-Muntenia, aproape 1.000 de proiecte con-
tractate, cu o valoare de peste 9,5 miliarde de lei. Acest lucru înseamnă 
că, în comparație cu suma alocată programului și regiunii noastre, de 

Cuvânt înainte

Liviu Gabriel Mușat,
director general ADR Sud-Muntenia„
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4,3 miliarde de lei, avem o supracontractare, 
o cerință de aproape 200%, ceea ce reprezin-
tă un alt indicator important al interesului ma-
nifestat de potențialii beneficiari din regiunea 
noastră.

Pentru a explica impactul POR 2014-2020 este 
de ajuns să spunem ce investiții s-au putut fi-
nanța prin program, și mă refer, pe de o parte, 
la infrastructura edilitară, urbană, proiectele de 
regenerare urbană cu proiectele de infrastruc-
tură rutieră, proiecte de creștere a siguranței 
traficului, proiecte de reamenajare peisagisti-
că, proiecte de schimbare a parcului auto pen-
tru mijloacele de transport în comun, proiecte 
de digitalizare a activităților și serviciilor pre-
state de administrația locală, acestea sunt în 
mare proiectele pentru regenerarea urbană.

Apoi, este infrastructura educațională, con-
strucția de școli, de la unități de învățământ 
pentru preșcolari, până la universități. Toate 
acestea beneficiază de fonduri pentru con-

strucția de sedii, dar și pentru dotarea labora-
toarelor, claselor, sălilor de sport etc..

Cât despre proiectele realizate în zona infras-
tructurii de sănătate, avem spitalele care be-
neficiază de lucrări de construcție, de extin-
dere, modernizarea actualelor secții, dar și de 
dotarea acestora cu paturi, echipamente. În 
perioada de timp caracterizată de pandemie, 
investițiile respective au fost mai mult decât 
bine-venite.

Avem proiecte ce vizează dezvoltarea, conser-
varea patrimoniului istoric și cultural și intro-
ducerea acestui patrimoniu în circuitul turis-
tic. Monumentele istorice, mănăstirile, toate 
acestea beneficiază de fonduri pentru a le spori 
atractivitatea turistică, pentru refacerea lucră-
rilor de artă, iluminat peisagistic, organizarea 
activității la aceste monumente și creșterea 
accesibilității.

De asemenea, avem proiecte pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirilor, fie că vorbim 
de clădiri publice, fie că vorbim de clădiri priva-
te, mai ales că, în actualul context al creșterii 
prețului la combustibil, la energie electrică și 
termică, ele sunt oportune. Clădirile publice, în 
special școlile, spitalele, alte instituții publice, 
dar și blocurile de locuit și clădirile rezidenția-
le beneficiază de investiții în anveloparea clă-
dirilor și schimbarea sursei de alimentare cu 
energie, îndeosebi energie termică.

În ceea ce privește IMM-urile, aici este un do-
meniu pe care îl considerăm foarte important 
pentru regiune. IMM-urile au putut beneficia 
de finanțări pentru achiziția de echipamente 
moderne în ideea de a putea face față concu-
renței pe piața europeană, pentru construcția 
de sedii, hale de producție, construcția și mo-
dernizarea laboratoarelor și cabinetelor medi-
cale. De asemenea, au beneficiat de finanțări 
pentru participarea la manifestări comerciale 
internaționale: târguri, expoziții și pentru a ob-



4

ține diferite acreditări, standarde internaționale, astfel încât să aibă ac-
ces pe piețele europene.

S-au finanțat și drumurile județene. Proiectele acestea nu au fost alese la 
întâmplare, ci vor asigura conectarea locuitorilor din mediul rural cu ma-
rile magistrale de transport din rețeaua TEN-T. Infrastructura rutieră încă 
reprezintă o problemă în România și în Regiunea de Dezvoltare Sud-Mun-
tenia, unde 57% din locuitori trăiesc în mediul rural. Și aceștia au dreptul la 
condiții calitative de viață , au dreptul la a fi interconectați, iar infrastruc-
tura rutieră reprezintă una din căile de a rezolva această problemă. Prin 
actualul program, peste 400 km de drumuri județene s-au reabilitat sau 
sunt în curs de modernizare.

În momentul de față suntem cu motoarele turate la maxim, mai avem 
aproximativ un an până la finalizarea programului și nu este de ajuns 
doar să contractăm aceste proiecte, miza cea mare este să le și finali-
zăm până la sfârșitul anului 2023. Suntem cu toții conectați la această 
provocare, fie că este vorba de beneficiari sau colegii din Agenție. Până 
în acest moment, în ultima parte a anului 2022, avem o rată de absorbție 
în cadrul programului de aproape 50%, însă suntem optimiști că proiec-
tele aflate în implementare vor fi duse la bun sfârșit până la finele anului 
2023.

POR 2014-2020 este al doilea program operațional pe care îl derulăm la 
nivelul regiunii și, alături de POR 2007-2013, constituie baza pentru imple-
mentarea următorului Program Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Nu mă 
refer doar la Agenție, fiindcă o capacitate instituțională nu se construieș-
te numai la nivelul unei instituții, ci la nivelul întregii regiuni, a beneficia-
rilor, administrației locale cu toate comunele, orașele, consiliile județene, 
mediul de afaceri, masei mari de întreprinderi mici și mijlocii, organizați-
ilor neguvernamentale și asociațiile acestora. Toți cei care sunt actori în 
acest program privesc ca pe un real folos aceste două programe, astfel 
încât Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, cel care va urma, va 
fi un succes.

Așa cum spuneam, POR 2014-2020 s-a bucurat de un interes uriaș la ni-
velul administrației locale, dar și la nivelul mediului de afaceri, al întreprin-
derilor mici și mijlocii. Oportunitatea pe care POR 2021-2027 o va oferi 
trebuie luată serios în calcul și vreau să îi indemn pe toți să aibă încre-
dere în Programul Regional Sud-Muntenia, să depună proiecte, să vină 
să se consulte cu angajații Agenției privind șansele pe care le au pentru 
a obține finanțare. Regio, la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Muntenia constituie, pe zi ce trece, o sursă din ce în 
ce mai importantă de a finanța, de a rezolva probleme din 
comunitățile noastre. ”
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Considerații generale privind POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 este gestionat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 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, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației în toamna anului 2015, a devenit Organism Interme-
diar pentru implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 
în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Programul Operațional Regional 2014-2020 succede POR 2007-2013, 
având 15 axe, o alocare financiară cu peste 3,5 miliarde de euro mai mult 
față de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investi-
ții și, cel mai important, ținte și indicatori mai clar definiți și monitorizați.

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR are la bază prioritățile 
comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pen-
tru perioada 2014-2020, elaborate de fiecare din cele opt agenții pentru 

dezvoltare regională și sintetizate în Strategia Națională pentru Dezvol-
tare Regională 2014-2020.

În același timp, POR este corelat cu celelalte programe operaționale ac-
tive în România în exercițiul financiar 2014-2020:

 Ê Programul Operațional Competitivitate 2014-2020;

 Ê Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 Ê Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

 Ê Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;

 Ê Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

 Ê Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

și cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție.
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Obiectivele și bugetul  
Programul Operațional Regional  
2014-2020

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

Aceste obiective sunt reprezentate prin cele 14 axe prioritare, plus o axă 
de asistență tehnică care au în total o alocare de 8,38 miliarde de euro, 
din care 6,86 de miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională, iar 1,52 miliarde de euro - contribuția 
națională.

Datele prezentate în actualul raport sunt analiza-
te până în data de 7 noiembrie 2022, iar cursul de 
schimb Inforeuro folosit este de 1 euro = 4,9189 lei, 
aferent lunii noiembrie 2022.

2.174

Depuse

20.596,01

14.460,09

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

367

Finalizate

959,14

670,4

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

975

Semnate

9.578,76

7.957,46

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată
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Depuse Semnate Finalizate

Argeș 501 220 117

Călărași 211 81 29

Dâmbovița 352 180 67

Giurgiu 236 92 28

Ialomița 138 69 16

Prahova 580 253 86

Teleorman 147 72 21

Ministerul Sănătății 5 4 3

Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență

1 1 0

Ministerul Educației și Cercetării 2 2 0

Agenția Națională pentru Cadastru și 
Publicitate Imobiliară

1 1 0

TOTAL 2.174 975 367

Nr. proiecte

Națio
nală

4.295,67
41.274,83

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Alocarea pentru regiunea de dezvoltare Sud-Mun-
tenia a fost modificată prin deciziile CM POR nr. 
137/16.11.2021, respectiv nr. 148/14.07.2022, 
Prioritatea de investiții 2.2 primind în plus aproa-
pe 13 milioane de euro provenind de la prioritățile 
din Axa prioritară 1 și de la Operațiunea 2.1.B, iar 
Prioritatea 3.1.B beneficiind de o suplimentare de 
aproape 2,7 milioane de euro, bani preluați de la 
Operațiunea 2.1.B și de la Prioritatea 3.1.A.
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1.1 2.1 2.2 3.1 3.1 (SU-
ERD)

3.2 (4e) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1

Proiecte depuse 62 465 1022 150 18 13 33 10 10 15 6 41

Contracte semnate 10 301 216 96 8 9 31 9 8 12 6 27

Proiecte finalizate 0 261 80 8 0 1 0 2 0 0 0 5

5.1 (SU-
ERD)

5.2 5.2 (SU-
ERD)

6.1 6.1 (SU-
ERD)

7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 13.1 13.1 
(SU-
ERD)

Proiecte depuse 9 11 1 20 3 12 94 48 92 1 29 9

Contracte semnate 5 9 1 10 2 6 66 30 82 1 27 3

Proiecte finalizate 0 1 0 1 0 0 7 0 1 0 0 0

TOTAL

Proiecte depuse 2.174

Contracte semnate 975

Proiecte finalizate 367
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Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 1

01

„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, inova-
rea 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, a liniilor - pilot, a acțiuni-
lor de validare precoce a produselor, capacităților avansate de producție și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnolo-
giilor de uz general”

Prioritatea de investiții 1.1

Națio
nală

86,08
771,86

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Activități eligibile:

 Ê Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor 
de inovare și transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu 
echipamente a acestora;

 Ê Achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclu-
siv consultanță specializată în afaceri;

 Ê Crearea și actualizarea platformelor de tranzacționa-
re pentru cererea și oferta de proprietate intelectuală.

Beneficiari eligibili:

 Ê Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează 
o infrastructură cu rol de transfer tehnologic;

 Ê IMM în parteneriat cu unul sau mai multe entități de transfer 
tehnologic (ITT-uri).
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Obiectiv specific Apel Tip apel Deschidere Închidere

1.1.A - Sprijinirea entităților de inovare 
și transfer tehnologic

1 non-competitiv, cu termen 
limită de depunere

20 august 2018, ora 
12:00

20 aprilie 2019, ora 
12:00

2 non-competitiv, cu termen 
limită de depunere

13 iunie 2020, ora 12:00 30 octombrie 2020, ora 
12:00

1.1.B - Sprijinirea parcurilor științifice 
și tehnologice

1 non-competitiv, cu termen 
limită de depunere

13 august 2018, ora 
12:00

13 aprilie 2019, ora 
12:00

2 non-competitiv, cu termen 
limită de depunere

13 iunie 2020, ora 12:00 30 octombrie 2020, ora 
12:00

1.1.C - IMM-uri în parteneriat cu 
entitățile de transfer tehnologic (ITT)

1 competitiv, cu termen limită de 
depunere

25 ianuarie 2018, ora 
10:00

25 august 2018, ora 
10:00

2 competitiv, cu termen limită de 
depunere

15 decembrie 2020, ora 
12:00

15 februarie 2021, ora 
12:00

Obiectivul specific 1.1 - „Creșterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare 
și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă”

Pentru fiecare din cele trei operațiuni au fost lansate câte două apeluri. Pentru fiecare 
apel în parte cererile de finanțare au putut fi depuse, prin aplicația electronică MySMIS 
în perioadele menționate în tabelul de mai sus.

01
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Depuse Semnate

AG 1.1.A 6 0 

1.1.C 8 1 

CL 1.1.A 2 1 

1.1.C 8 3 

DB 1.1.A 1 0 

1.1.C 4 1 

GR 1.1.C 5 0 

PH 1.1.A 3 1 

TR 1.1.C 15 2 

1.1.C 1 1 

TOTAL 52 10 

Nr. proiecte

01

52

Depuse

95,88

66,70

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

10

Semnate

24,57

15,98

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată
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Obiectivul Specific 1.2 - „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale 
rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate în România”

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS în intervalul 27 iunie 2022 – 27 iulie 2022.

01
Proiecte depuse

Nr. proiecte Valoare totală Valoare solicitată

CL 1.2 2 2,05 1,72

DB 1.2 1 0,94 0,84

GR 1.2 2 2,32 1,93

PH 1.2 4 4,54 3,57

TOTAL 9 9,84 8,06 

Nr. proiecte
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Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii

Axa prioritară 2

02

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

Prioritatea de investiții 2.1

Națio
nală

921,89
6.844,96

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

1487

Depuse

12.183.42

6871,55

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

341

Finalizate

690,42

421,84

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

517

Semnate

1.742,93

1.011,50

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată
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Prioritatea de investiții 2.1,  
Operațiunea A – Microîntreprinderi

Beneficiari eligibili:

 Ê Microîntreprinderi din mediul urban.

Activități eligibile:

 Ê Construirea/modernizarea și extinderea spațiului 
de producție/servicii a microîntreprinderilor, inclu-
siv dotare cu active corporale și necorporale;

02 Depuse Semnate Finalizate

AG 408 158 115

CL 131 39 27

DB 228 91 63

GR 146 42 23

IL 65 20 13

PH 409 130 80

TR 100 37 20

TOTAL 1.487 517 341

Nr. proiecte

Națio
nală

233,00
2.090,67

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Prioritatea de investiții 2.1
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460

Depuse

477,13

323,91

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

261

Finalizate

267,53

184,09

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

300

Semnate

307,08

211,70

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

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

02
Depuse Semnate Finalizate

AG 140 98 89

CL 39 19 19

DB 76 55 46

GR 34 26 20

IL 20 12 11

PH 117 64 57

TR 34 26 19

TOTAL 460 300 261

Nr. proiecte
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Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri

Beneficiari eligibili:

 Ê Fondatori ai incubatoarelor de afaceri: autorități ale administrației pu-
blice locale din mediul urban sau rural; instituții sau consorții de insti-
tuții de învățământ superior acreditate; institute, centre și stațiuni de 
cercetare – dezvoltare; camere de comerț;

 Ê Parteneriate între fondatori;

 Ê Asocieri în participație, realizate în condițiile legii, între fondator au-
toritate publică și, după caz: persoane juridice de drept privat – soci-
etate 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.

02

Depuse Semnate

AG 1 1

DB 3 0

IL 1 0

TOTAL 5 1

Nr. proiecte

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS în intervalul 5 februarie – 9 iulie 2018.

Națio
nală

33,22
405,87

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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5

Depuse

145,15

58,55

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Semnate

14,63

7,34

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

02
Activități eligibile:

 Ê Crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/
acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea ser-
viciilor aferente.
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Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 
producție și dezvoltarea serviciilor

Prioritatea de investiții 2.2

02

1022

Depuse

11.561,14

6.489,09

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

80

Finalizate

422,90

237,74

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

216

Semnate

1.421,23

792,46

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 267 59 26

CL 92 20 8

DB 149 36 17

GR 112 16 3

IL 44 8 2

PH 292 66 23

TR 66 11 1

TOTAL 1.022 216 80

Nr. proiecte

În cadrul acestei Priorități de investiții au fost deschise mai 
multe apeluri de proiecte, cererile de finanțare fiind depuse ex-
clusiv prin aplicația electronică MySMIS în intervalul 23 februa-
rie – 30 august 2017, 4 mai - 4 iunie și 30 octombrie - 30 noiem-
brie 2020.
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Beneficiari eligibili:

 Ê IMM-uri non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii 
non-agricole din mediul rural.

Activități eligibile:

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

 Ê Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea proce-
sului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor proce-
se specifice;

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

 Ê Activități specifice procesului de internaționalizare (participarea 
la târguri și expoziții internaționale, investiții în adaptarea proce-
selor tehnologice de producție la sistemele de certificare și stan-
dardizare specifice piețelor de export etc.).

02 Națio
nală

655,67
4.059,08

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon

Axa prioritară 3

03

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

Prioritatea de investiții 3.1

Națio
nală

139,46
1.798,99

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

27

Depuse

228,47

164,32

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

3

Finalizate

7,99

4,46

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

16

Semnate

159,68

121,98

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată
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03

Activități eligibile:

 Ê Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șar-
pantelor și a învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

 Ê Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și trans-
portul agentului termic, a apei calde menajere și a sistemelor de 
ventilare și climatizare, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, pre-
cum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și ra-
cordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

 Ê Implementarea sistemelor de management energetic, având ca 

Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritățile publice centrale, precum și autoritățile și in-
stituțiile publice locale, autoritățile publice locale din me-
diul urban, în parteneriat cu asociațiile de proprietari.

scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea con-
sumurilor de energie;

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

 Ê Orice alte activități ce conduc la îndeplinirea realizării obiec-
tivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice 
– scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și a echipa-
mentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

 Ê Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea cen-
tralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor 
sisteme alternative de producere a energiei din surse regene-
rabile – panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau cen-
trale termice pe biomasă etc.

Prioritatea de investiții 3.1,  
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale
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Prioritatea de investiții 3.1,  
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, sisteme fotovoltaice

Beneficiari eligibili:

 Ê Persoanele fizice din mediul urban și rural ale căror dosare au fost aprobate și 
care au încheiat un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Me-
diu (AFM).

Activități eligibile:

 Ê Realizarea sistemelor de producere a energiei 
electrice prin instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice (finanțabilă în limita valorii maxi-
me eligibile de 5.000 euro/beneficiar final, pen-
tru o capacitate instalată de minimum 3 kwp).

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS 
în perioada 14 iunie 2019 – 14 septembrie 2019.

03 Depuse Semnate Finalizate

AG 1 1 1

DB 6 4 0

GR 11 4 1

PH 9 7 1

TOTAL 27 16 3

Nr. proiecte

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 pentru cel de-al doilea apel aplicațiile au fost 
depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în intervalul 28 
august 2017 – 28 februarie 2018.
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03
Prioritatea de investiții 3.1,  
Operațiunea B – Clădiri publice

Activități eligibile:

 Ê Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 
planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste 
subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclu-
siv măsuri de consolidare a clădirii;

 Ê Introducerea, reabilitarea și modernizarea, 
după caz, a instalațiilor pentru prepararea, 
distribuția și utilizarea agentului termic pen-
tru încălzire și a apei calde menajere, a siste-
melor de ventilare și climatizare, a sistemelor 
de ventilare mecanică cu recuperarea căldu-
rii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum 
și achiziționarea și instalarea echipamente-
lor aferente și racordarea la sistemele de în-
călzire centralizată, după caz;

Națio
nală

381,30
2.737,63

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

 Ê Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asi-
gurarea necesarului de energie a clădirii;

 Ê Implementarea sistemelor de management energetic 
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie

 Ê Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incan-
descent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată și durată mare de viață, cu respectarea norme-
lor și reglementărilor tehnice;

 Ê Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 
strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au pro-
iecte implementate prin POR 2014-2020.



24

Depunerea cererilor de finanțare s-a realizat exclusiv prin apli-
cația electronică MySMIS, în intervalul 28 februarie 2017 – 4 
octombrie 2017.

122

Depuse

769,19

640,76

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

4

Finalizate

12,16

10,25

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

76

Semnate

469,71

386,32

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 9 6 0

CL 23 6 0

DB 6 4 0

GR 19 16 4

IL 25 15 0

PH 28 20 0

TR 12 9 0

TOTAL 122 76 4

Nr. proiecte

03

Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritățile publice centrale;

 Ê Autoritățile și instituțiile publice locale;

 Ê Parteneriatele între entitățile de mai sus, în confor-
mitate cu prevederile legale.
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03
Prioritatea de investiții 3.1,  
Operațiunea C – Iluminat public

Activități eligibile:

 Ê Înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie elec-
trică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență 
energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea 
confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabi-
litarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;

 Ê Achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a 
iluminatului public;

 Ê Crearea/extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat 
public în localitățile urbane;

 Ê Utilizarea surselor regenerabile de energie;

 Ê Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 
strategii de reducere a CO2) care au proiecte implemen-
tate prin POR 2014 – 2020.

Națio
nală

95,02
563,14

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Beneficiari eligibili:

 Ê  Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban;

 Ê  Parteneriate constituite între unitățile administrativ-teritoriale men-
ționate mai sus, între unitățile administrativ-teritoriale și autorități și 
instituții ale administrației publice centrale, precum și orice alte auto-
rități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a pro-
iectului.
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19

Depuse

214,14

171,69

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

1,85

1,78

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

12

Semnate

134,02

129,18

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

03 Depuse Semnate Finalizate

AG 4 3 0

DB 4 3 0

GR 1 0 0

IL 1 0 0

PH 8 5 0

TR 1 1 1

TOTAL 19 12 1

Nr. proiecte

Perioada în care au fost depuse cererile de finanțare prin 
aplicația MySMIS, a fost 18 februarie – 18 octombrie 2018.
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03 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pen-
tru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promova-
rea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante 
pentru atenuarea adaptărilor

Prioritatea de investiții 3.2

Națio
nală

248,62
2.755,47

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Activități eligibile:

 Ê Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban;

 Ê Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea infrastruc-
turii necesare transportului electric; construirea/modernizarea/reabilitarea pis-
telor/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.;

 Ê 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.
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Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parte-
neriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor 
reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR.

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS, în intervalul 20 septembrie 2017 - 21 iunie 2018.

13

Depuse

394,42

369,02

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

18,31

15,61

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

9

Semnate

263,90

241,26

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 4 4 0

DB 2 1 0

IL 2 1 0

PH 5 3 1

TOTAL 13 9 1

Nr. proiecte

03
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Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 4

04

Această axă se adresează municipiilor reședință de județ din regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României, cu excepția municipiului Tulcea, care beneficiază de finanțare prin bugetul alo-
cat instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Municipiile reședință de județ, împreună cu UAT din zona funcțională urbană, aflate în zona 
imediată a acestora, au elaborat Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană și Planuri de Mobili-
tate Urbană Durabilă, acestea reprezentând condiția principală și cadrul pentru selectarea la 
finanțare mai întâi a ideilor de pro-
iecte, dezvoltate în fișe de proiec-
te și apoi a proiectelor individuale, 
în cadrul obiectivelor specifice ale 
acestei axe prioritare.

Axa prioritară 4 cuprinde patru pri-
orității 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, inclu-
siv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor

Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acțiuni desti-
nate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașe-
lor, regenerării și decontaminării terenurilor industri-
ale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului

Obiectivul specific 4.3 - Oferirea de sprijin pentru re-
generarea fizică, economică și socială a comunită-
ților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectivul specific 4.4 - Investițiile în educație, în 
formare, inclusiv în formare profesională pentru do-
bândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 
și formare
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Obiectivul specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educațio-
nale relevante pentru piața forței de muncă

La începutul lunii septembrie 2017, 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 nego-

ciere privind alocările financiare din cadrul obiectivelor specifice 
ale Axei 4, prin care Sud-Muntenia dispune de 938,46 de milioane 
de lei.

În cadrul procesului de negociere s-au agreat noile alocări finan-
ciare pe cele cinci obiective specifice, pentru fiecare dintre cele 
șapte municipii reședință de județ, astfel:

04

SUBTOTAL OS 4.1 OS 4.2 OS 4.3 OS 4.4 OS 4.5

Alexandria 99,59 79,67 8,98 4,22 3,71 3,01 

Călărași 115,31 93,66 10,40 4,89 4,30 2,06 

Giurgiu 110,26 76,68 28,76 2,10 2,72 0,00 

Pitești 176,17 142,90 15,74 7,47 4,20 5,86 

Ploiești 211,84 179,30 0,00 18,78 7,90 5,86 

Slobozia 99,93 88,21 5,19 2,33 4,20 0,00 

Târgoviște 125,36 101,82 15,57 0,00 7,97 0,00 

TOTAL 938,46 762,24 84,64 39,79 35,00 16,79 

Mil. lei
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74

Depuse

1.576,89

1.434,39

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

2

Finalizate

8,50

8,33

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

66

Semnate

1.471,37

1.287,73

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 12 11 0

CL 17 15 0

DB 6 6 2

GR 11 9 0

IL 10 10 0

PH 13 10 0

TR 5 5 0

TOTAL 74 66 2

Nr. proiecte

04

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. Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclu-
siv prin sistemul electronic MySMIS, în intervalul 21 august 2017 - 31 decembrie 2018, iar pentru apelul de proiecte 
nefinalizate s-au depus aplicații prin sistemul electronic MySMIS în perioada 9 iulie - 9 octombrie 2018.
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04
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr.  
proiecte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

Nr.  
contracte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

AG 4 146,94 137,89 4 146,94 131,91

CL 9 206,00 200,98 7 127,45 111,26

DB 2 163,12 146,00 2 163,12 146,00

GR 4 162,23 148,55 4 162,23 148,54

IL 8 113,14 108,32 8 112,71 106,56

PH 5 380,10 317,99 5 390,13 322,88

TR 1 91,18 89,36 1 91,18 81,24

TOTAL 33 1.262,71 1.149,09 31 1.193,76 1.048,39

Mil. lei

Prioritatea de investiții 4.1
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04
Proiecte depuse Contracte semnate Proiecte finalizate

Nr. 
proiecte

Valoare  
totală

Valoare 
solicitată

Nr. 
contracte

Valoare  
totală

Valoare 
solicitată

Nr. 
proiecte

Valoare  
totală

Valoare 
solicitată

AG 2 31,45 30,82 1 21,92 20,55 0 0,00 0,00 

CL 1 12,33 12,09 1 14,95 14,65 0 0,00 0,00 

DB 3 20,16 19,76 3 19,29 18,91 2 8,50 8,33 

GR 2 36,23 35,51 2 38,96 37,96 0 0,00 0,00 

IL 1 4,54 4,45 1 4,54 4,45 0 0,00 0,00 

TR 1 8,85 8,62 1 8,85 8,62 0 0,00 0,00 

TOTAL 10 113,58 111,24 9 108,53 105,14 2 8,50 8,33

Mil. lei

Prioritatea de investiții 4.2
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04
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr.  
proiecte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

Nr.  
contracte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

AG 1 7,22 7,08 1 7,67 7,51

CL 3 8,13 7,97 3 8,13 7,97

GR 3 3,90 3,75 1 0,71 0,65

PH 2 45,46 44,44 2 45,06 44,05

TR 1 4,32 4,24 1 4,32 3,96

TOTAL 10 69,04 67,47 8 65,89 64,15

Mil. lei

Prioritatea de investiții 4.3



35

04
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr.  
proiecte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

Nr.  
contracte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

AG 4 5,78 5,66 4 5,78 5,66

CL 2 6,64 6,51 2 7,37 6,88

DB 1 12,74 7,78 1 12,74 7,78

GR 2 5,29 4,94 2 5,29 4,94

IL 1 2,55 2,10 1 2,15 2,11

PH 4 35,83 34,90 1 6,22 2,81

TR 1 3,87 3,79 1 3,87 3,79

TOTAL 15 72,69 65,68 12 43,42 33,97

Mil. lei

Prioritatea de investiții 4.4
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04
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr.  
proiecte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

Nr.  
contracte

Valoare  
totală

Valoare  
solicitată

AG 1 29,03 11,67 1 29,03 5,98

CL 2 4,55 4,46 2 5,46 5,35

PH 2 22,21 21,77 2 22,21 21,77

TR 1 3,08 3,00 1 3,08 3,00

TOTAL 6 58,87 40,90 6 59,77 36,09

Mil. lei

Prioritatea de investiții 4.5
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Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural

Axa prioritară 5

05

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural

Prioritatea de investiții 5.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Autorități ale administrației publice locale și cen-
trale, unități de cult, ONG-uri și parteneriate între 
aceste entități.

Activități eligibile:

 Ê Restaurarea, consolidarea, protejarea și conservarea monumentelor istorice;

 Ê Restaurarea, protejarea, conservarea și realizarea picturilor interioare, frescelor, pic-
turilor murale exterioare;

 Ê Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;

 Ê Dotări pentru expunerea și protejarea patrimoniului cultural mobil și imobil;

 Ê Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digi-
tizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Națio
nală

217,97
1.816,59

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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50

Depuse

548,29

530,71

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

5

Finalizate

38,44

37,66

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

32

Semnate

389,91

371,58

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 7 7 0

CL 4 2 1

DB 8 5 1

GR 13 3 0

IL 8 5 1

PH 9 9 2

TR 1 1 0

TOTAL 50 32 5

Nr. proiecte

05

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

 Ê Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

 Ê Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, precum și crea-
rea de trotuare;

 Ê Amenajarea de spații verzi;

 Ê Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate;

 Ê Instalarea Wi-Fi în spațiile publice;

 Ê Dotarea cu mobilier urban;

 Ê Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse interven-
țiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice.

05

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 ce-
lui de-al doilea apel cererile au fost depuse exclusiv prin 
sistemul electronic MySMIS în intervalul 15 aprilie – 15 
octombrie 2017.

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

Prioritatea de investiții 5.2

Națio
nală

54,68
461,17

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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12

Depuse

76,53

73,54

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

3,96

3,60

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

10

Semnate

65,34

61,56

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 1 1 1

DB 5 3 0

GR 1 1 0

PH 4 4 0

TR 1 1 0

TOTAL 12 10 1

Nr. proiecte

05
Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu 
excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul 
axei dedicate dezvoltării urbane (AP 4).
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Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională

Axa prioritară 6

06

Beneficiari eligibili:

 Ê UAT județ, parteneriate între UAT-
uri (UAT județ și UAT județ/munici-
piu/oraș/comună)

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la in-
frastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Națio
nală

569,32
4.790,27

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Activități eligibile:

 Ê Modernizarea și reabilitarea rețelei de dru-
muri județene ce asigură conectivitatea, direc-
tă (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 mo-
dernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor 
noi segmente de drum județean pentru conec-
tarea la autostrăzi sau drumuri expres;

 Ê Construirea/modernizarea variantelor ocoli-

toare cu statut de drum județean ce vor face 
parte din drumul județean respectiv, constru-
irea/realizarea de sensuri giratorii și alte ele-
mente pentru creșterea siguranței circulației;

 Ê Construirea/modernizarea/reabilitarea de pa-
saje/noduri rutiere și construirea pasarelelor 
pietonale;

 Ê Construirea/modernizarea de stații pentru 
transport public pe traseul drumului județean;

 Ê Realizarea de investiții destinate siguranței ru-
tiere pentru pietoni și bicicliști.
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Pentru această prioritate de investiții au fost deschise patru apeluri 
de proiecte. Astfel, în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost 
depuse la sediul ADR Sud-Muntenia în perioada 16 mai – 16 noiem-
brie 2016, iar în cadrul celorlalte apeluri cererile au fost depuse ex-
clusiv prin sistemul electronic MySMIS, în intervalul 6 ianuarie 2017 
– 2 octombrie 2018.

În cadrul acestei Priorități de investiții au fost deschise două apeluri 
pentru proiectele nefinalizate, unul dedicat regiunilor Sud-Muntenia 
și Vest și unul național. Aplicațiile au fost depuse prin sistemul elec-
tronic MySMIS, în perioada 14 mai - 17 septembrie 2018.

23

Depuse

2.165,61

2.017,23

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

115,13

102,09

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

12

Semnate

1.189,04

1.148,54

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 2 2 0 

CL 4 1 0 

DB 5 3 0 

GR 4 1 0 

IL 2 2 1 

PH 4 2 0 

TR 2 1 0 

TOTAL 23 12 1

Nr. proiecte

06
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Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismulu

Axa prioritară 7

07

Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potenți-
alului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să inclu-
dă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Prioritatea de investiții 7.1

Activități eligibile:

 Ê Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (in-
frastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri 
balneare, modernizarea și crearea de baze de tratament);

 Ê Crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclu-
siv a utilităților aferente;

 Ê Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate pu-
blică, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe de utilitate publică;

 Ê Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pen-
tru valorificarea atracțiilor turistice;

 Ê Activități de marketing și promovare turistică ale obiecti-
vului finanțat.

Națio
nală

63,73
536,31

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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12

Depuse

171,60

165,21

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

6

Semnate

102,93

97,90

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate

DB 3 3

IL 8 3

PH 1 0

TOTAL 12 6

Nr. proiecte

07

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 oc-
tombrie 2017.

Beneficiari eligibili:

 Ê Autorități și instituții ale administrați-
ei publice locale și parteneriate între 
acestea.
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Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
și sociale

Axa prioritară 8

08

Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănăta-
te și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale

Prioritatea de investiții 8.1

Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

Beneficiari eligibili:

 Ê Unitățile administrativ-teritoriale;

 Ê Parteneriate între UAT și unități sanitare publice cu 
personalitate juridică proprie care au în componență 
unul sau mai multe ambulatorii.

Națio
nală

129,75
880,89

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, 
în intervalul 21 mai - 21 decembrie 2018.
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29

Depuse

287,75

263,66

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

4

Finalizate

29,31

28,72

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

26

Semnate

261,38

237,27

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

Ministerul  
Sănătății

2 2 1

AG 3 3 0

CL 2 2 1

DB 3 3 0

GR 2 2 0

IL 5 5 1

PH 10 7 1

TR 2 2 0

TOTAL 29 26 4

Nr. proiecte

08

Activități eligibile:

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
ambulatoriilor existente;

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
pentru înființarea de noi ambulatorii prin transformarea spita-
lelor mici, ineficiente;

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii în 
vederea relocării ambulatoriilor existente

 Ê Achiziționare dotări pentru infrastructura ambulatoriilor.
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08
Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comu-
nitare integrate.

Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritățile și instituțiile administrației publice locale și centrale, de-
finite și constituite conform legislației în vigoare;

 Ê Parteneriate între UAT-uri și între UAT-uri și autorități sau instituții 
publice.

Activități eligibile:

 Ê Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centre-
lor comunitare integrate;

 Ê Accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și 
a căilor de acces;

 Ê Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv 
branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Națio
nală

16,65
105,76

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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5

Depuse

2,38

2,33

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

6

Semnate

20,62

15,66

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate

AG 5 0 

CL 4 1 

DB 2 1 

GR 2 0 

IL 1 0 

PH 3 2 

TR 2 2 

TOTAL 5 6 

Nr. proiecte

08

Au fost lansate trei apeluri de proiecte, în perioada 20 ianuarie 2020 - 30 aprilie 2021, 
11 iunie 2021 – 30 noiembrie 2021 și 10 martie 2022 - 10 mai 2022, iar aplicațiile au 
fost depuse exclusiv prin sistemul MySMIS.
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08

Beneficiari eligibili:

 Ê Unitățile administrativ-teritoriale;

 Ê Forme asociative între unitățile ad-
ministrativ-teritoriale.

Activități eligibile:

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unităților de primiri urgențe/compo-
nentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul 
componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență.

Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței în-
grijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de pri-
miri urgențe Națio

nală

0,00
525,76

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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9

Depuse

105,12

81,95

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

2

Finalizate

27,90

27,35

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

8

Semnate

81,59

64,16

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

Ministerul 
Sănătății

3 2 2 

AG 2 2 0 

DB 1 1 0 

IL 1 1 0 

PH 1 1 0 

TR 1 1 0 

TOTAL 9 8 2 

Nr. proiecte

08

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în intervalul 18 octom-
brie 2017 - 18 aprilie 2018.

În cadrul apelului de proiecte nefinalizate pentru „Ambulatorii și unități de primiri urgențe” s-au 
depus aplicații prin sistemul electronic MySMIS în perioada 9 iulie - 7 septembrie 2018.
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08
Beneficiari eligibili:

 Ê Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în calitate 
de lider de parteneriat;

 Ê Inspectoratele județene pentru situații de urgență (ISU) ale fiecărui 
județ care aparține regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţa-
re (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest și 
Centru).

Activități eligibile:

 Ê Achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe specializate pentru pa-
cientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică 
și pentru victime multiple;

 Ê Achiziția de posturi medicale avansate;

 Ê Achiziția de autospeciale de transport pacienți în zona montană;

 Ê Achiziția de unități de suport pentru accidente colective;

Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței în-
grijirii spitalicești de urgență”, Ambulanțe

Națio
nală

0,00
466,83

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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1

Depuse

0,00

0,00

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Semnate

88,66

62,06

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate

Inspectoratul General pentru  
Situații de Urgență

1 1

TOTAL 1 1

Nr. proiecte

08

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul 
electronic MySMIS, în intervalul 9 iulie - 31 august 2018.
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08
Beneficiari eligibili:

 Ê Unități administrativ-teritoriale, alte entități de drept public;

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

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

Activități eligibile:

 Ê reabilitarea/modernizarea/extinde-
rea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidenția-
lă, destinată persoanelor vârstnice.

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

Națio
nală

21,17
134,48

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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25

Depuse

73,27

67,04

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

1,60

1,51

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

14

Semnate

46,33

42,09

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 1 0 0

CL 1 0 0

DB 12 8 1

GR 6 2 0

PH 5 4 0

TOTAL 25 14 1

Nr. proiecte

08

Pentru grupul vulnerabil „Persoane vârstnice” au fost două apeluri. Astfel, cererile de 
finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS în intervalul 28 fe-
bruarie – 4 septembrie 2017, respectiv 3 august - 3 decembrie 2018.
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08
Activități eligibile:

 Ê Înființarea de locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități prin 
construirea de clădiri și dotare

 Ê Înființarea de locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități prin 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor clădiri existen-
te și transformarea lor în locuințe protejate;

 Ê Înființarea de centre de zi pentru persoanele cu dizabilități prin re-
abilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor clădiri existente 
și transformarea lor în centre de zi pentru persoane cu dizabilități;

 Ê Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice pentru lo-
cuințele protejate/centrele de zi pentru persoane adulte cu dizabili-
tăți (inclusiv branșarea la utilități);

 Ê Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor de zi pentru 
persoanele adulte cu dizabilități;

Obiectivul specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu ser-
vicii sociale”, Operațiunea B – Grup vulnerabil: persoane cu di-
zabilități Națio

nală

0,00
93,58

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

 Ê Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrul 
de zi/locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, inclu-
siv tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive pentru 
persoane adulte cu dizabilități;

Depuse Semnate

AG 4 4

PH 2 2

TOTAL 6 6

Nr. proiecte
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6

Depuse

30,81

18,05

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

6

Semnate

30,79

21,43

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

08

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin 
sistemul electronic MySMIS, în intervalul 20 
iulie 2017 – 20 aprilie 2018.

Beneficiari eligibili:

 Ê DGASPC-uri;

 Ê Parteneriate între DGASPC și unități administrativ terito-
riale și/sau ONG-uri cu activitate în domeniul protecției și 
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, acredita-
te ca furnizori de servicii sociale și/sau unități de cult acre-
ditate ca furnizori de servicii sociale;

 Ê Pentru regiunea Sud-Muntenia – DGASPC Prahova și DGAS-
PC Argeș
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08

Beneficiari eligibili:

 Ê Direcțiile generale de asisten-
ță socială și protecția copilului 
(DGASPC);

 Ê Parteneriate între DGASPC și 
UAT, alte entități de drept pu-
blic aflate în subordinea UAT 
și care desfășoară activități în 
domeniul social, precum și cu 
entități de drept privat, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale pentru copii, conform legislației 
în vigoare;

 Ê Pentru regiunea Sud-Muntenia – DGASPC Pra-
hova.

Activități eligibile:

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infras-
tructurii existente pentru centrele de zi pentru copii;

 Ê Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea caselor de tip familial /apartamentelor pentru copii;

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile și transformarea lor în 
centre de zi pentru copii;

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile și transformarea lor în 
case de tip familial /apartamente pentru copii;

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 „Creșterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiunea C – 
Grup vulnerabil: copii Națio

nală

0,00
387,52

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Depuse Semnate

AG 3 3

IL 1 1

PH 1 1

TOTAL 5 5

Nr. proiecte
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5

Depuse

27,16

22,18

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

5

Semnate

27,16

22,77

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

08

Pentru grupul vulnerabil „Copii”, depunerea aplicațiilor s-a făcut în cadrul a trei apeluri, ex-
clusiv prin sistemul electronic MySMIS. Astfel, primul apel a fost deschis în intervalul 3 iulie 
2017 – 30 martie 2018 și al doilea apel în perioada 1 martie - 1 iulie 2019. Cel de-al treilea 
apel a fost deschis în data de 1 august 2020 și închis în data de 1 noiembrie 2021.
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Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban

Axa prioritară 9

09

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Prioritatea de investiții 9.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Grupurile de acțiune locală, constituite din reprezentanți ai autorității 
publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afaceri local, ai societății ci-
vile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.Activități eligibile:

 Ê Investițiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitarea/mo-
dernizarea locuințelor sociale;

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

 Ê Investiții în infrastructura de educație – construirea/reabilitarea/mo-
dernizarea de unități de învățământ preuniversitar;

 Ê Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității de-
favorizate;

 Ê Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderi-
lor de economie socială de inserție.

Națio
nală

0,00
409,93

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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48

Depuse

172,86

123,41

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

30

Semnate

119,27

91,13

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate

AG 14 8

DB 8 2

GR 2 2

IL 3 3

PH 12 9

TR 9 6

TOTAL 48 30

Nr. proiecte

09
Aplicațiile au putut fi transmise prin intermediul aplicației electronice MySMIS, înce-
pând cu 23 octombrie 2020, astfel: pentru IMM-uri au fost deschise trei apeluri, în peri-
oadele 23 octombrie 2019 – 31 august 2020, 13 aprilie 2021 – 14 iunie 2021 și 14 iulie 
2021 – 31 martie 2022. Apelul pentru GAL-uri s-a închis în data de 29 aprilie 2022.
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Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale

Axa prioritară 10

10

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

Prioritatea de investiții 10.1

Obiectiv Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”,

Beneficiari eligibili:

 Ê Unități administrativ-teritoriale (autorități și insti-
tuții ale administrației publice locale).

Activități eligibile:

 Ê Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinde-
rea/echiparea infrastructurii educaționale pentru 
educația timpurie antepreșcolar și preșcolară;

10.1.A - Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

Națio
nală

63,46
425,69

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Perioada de depunere a proiectelor a fost 04 ianuarie, 
ora 12.00 – 04 iulie 2018, ora 12.00



62

20

Depuse

60,01

45,26

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Finalizate

1,07

1,01

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

20

Semnate

62,02

46,04

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate Finalizate

AG 2 2 0

CL 3 3 0

DB 6 6 0

GR 2 2 0

PH 7 7 1

TOTAL 20 20 1

Nr. proiecte

10
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Beneficiari eligibili:

 Ê Unități administrativ-teritoriale (au-
torități și instituții ale administrației 
publice locale)

Activități eligibile:

 Ê Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructu-
rii educaționale pentru învățământul general obligatoriu;

10.1.B - Apel dedicat învățământului obligatoriu

10 Națio
nală

59,52
535,65

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Depuse Semnate

AG 3 2

CL 7 7

DB 28 23

GR 8 7

PH 13 13

TR 2 1

TOTAL 61 53

Nr. proiecte

61

Depuse

496,40

477,31

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

53

Semnate

468,90

431,82

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul 

electronic MySMIS, în intervalul 4 ianuarie - 9 iulie 2018.
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Beneficiari eligibili:

 Ê Parteneriatele încheiate între autorități publice centrale - 
Ministerul Educației Naționale și autoritățile/ instituții ale 
administrației publice locale, unde liderul parteneriatului va 
fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală - Ministerul 
Educației Naționale.

10.1.A și 10.1.B - Apel comun dedicat autorităților publice centrale

10

Depuse Semnate

10.1.A Ministerul Educației și Cercetării 1 1

10.1.B Ministerul Educației și Cercetării 1 1

TOTAL 2 2

Nr. produse

Depunerea proiectelor s- a făcut exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS, în intervalul 9 iulie 2018 - 25 februarie 2019.
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10
Activități eligibile:

 Ê Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinde-
rea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru 
educația preșcolară (grădinițe);

 Ê Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinde-
rea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru 
învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclu-
siv nivelul clasei pregătitoare);

2

Depuse

0,00

0,00

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

2

Semnate

201,00

147,28

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată
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Obiectiv specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la 
învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”

Activități eligibile:

 Ê Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educa-
ționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții 
(licee tehnologice și școli profesionale).

10 Națio
nală

14,21
193,21

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Depuse Semnate

AG 1 1

CL 1 0

DB 2 2

PH 1 1

TOTAL 5 4

Nr. proiecte

Beneficiari eligibili:

 Ê Unități administrativ-teritori-
ale (autorități și instituții ale 
administrației publice locale).
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5

Depuse

49,23

47,95

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

4

Semnate

49,49

47,26

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

10 Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul elec-
tronic MySMIS, în intervalul 4 ianuarie - 10 iulie 2018.
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Beneficiari eligibili:

 Ê   Instituții de învățământ 
superior de stat.

Activități eligibile:

 Ê Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii educaționale universitare.

În cadrul acestui obiectiv specific au fost lansate două apeluri de proiec-
te, iar depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic 
MySMIS, în intervalul 24 noiembrie 2017 - 24 iulie 2018, pentru primul 
apel și 5 octombrie - 7 decembrie 2018 pentru cel de-al doilea.

10
Obiectiv specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului ter-
țiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive” Națio

nală

53,09
409,51

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

4

Depuse

120,42

118,60

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

3

Semnate

87,56

86,40

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

Depuse Semnate

DB 2 1

PH 2 2

TOTAL 4 3

Nr. proiecte
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Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru 
și cartea funciară

Axa prioritară 11

11

Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

Prioritatea de investiții 11.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Activități eligibile:

 Ê Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistemati-
ce în zonele rurale ale României;

 Ê Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;

 Ê Politici, strategii și management.

Națio
nală

0,00
1378,59

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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1

Depuse

0,00

0,00

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

1

Semnate

1.439,39

1.223,48

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

11
Depuse Semnate

R11 1 1

TOTAL 1 1

Nr. proiecte

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar al Programului Operațional Regional 2014-2020, are rolul de a 
monitoriza proiectele implementate în cadrul acestei axe prioritare.
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Asistență tehnică
Axa prioritară 12

12

Asistență tehnică

Prioritatea de investiții 12.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Autoritatea de Management și Orga-
nismele Intermediare POR.

Activități eligibile:

 Ê Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor 
Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale 
POR.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia implementează, 
în calitate de beneficiar, proiectul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/
Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifi-
ce atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor 
privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”. Va-
loarea totală a contractului de finanțare este de 48.345.000,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea sprijinului financiar 
necesar Organismului intermediar din cadrul ADR Sud-Muntenia pen-
tru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul 
Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-
2020.
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Sprijinirea regenerării orașelor mici și 
mijlocii

Axa prioritară 13

13

Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Româ-
nia, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

Prioritatea de investiții 13.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 
100.000 de locuitori, definite conform legislației în vigoare.

Națio
nală

150,44
1.411,90

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia

Depuse Semnate

AG 1 1

CL 2 1

DB 9 9

GR 1 1

IL 6 3

PH 11 11

TR 8 4

TOTAL 38 30

Nr. proiecte

Depunerea proiectelor s-a făcut exclusiv prin 
sistemul electronic MySMIS, în intervalul 30 
aprilie - 1 octombrie 2020.
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38

Depuse

710,54

658,77

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

30

Semnate

581,30

545,07

mil. lei

Val. totală

Val. solicitată

13
Activități eligibile:

 Ê Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilita-
rea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe func-
țiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabi-
lități și pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform 
legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 Ê Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilita-
rea/dotarea infrastructurii educaționale pentru învățămân-
tul general obligatoriu (școli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, 
inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea 
folosinței inițiale a clădirilor;

 Ê Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilita-
rea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: 
centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre 
recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea 
folosinței inițiale a clădirilor;

 Ê Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumuri-
lor publice din limitele administrative ale UAT oraș/munici-
piu, indiferent de categoria funcțională; de asemenea, pot fi 
construite/ extinse/modernizate/reabilitate toate elemente-
le componente ale acestor drumuri publice: parte carosabi-
lă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/
pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, 
aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.
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Crearea infrastructurii spitalelor 
regionale de urgență

Axa prioritară 14

14

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Prioritatea de investiții 14.1

Beneficiari eligibili:

 Ê Ministerul Sănătății

Activități eligibile:

 Ê Construirea/dotarea spitalelor de 
urgență regionale;

Se vor finanța trei proiecte majore în cadrul acestei priorități de investiție. Cele trei 
proiecte majore vor viza investițiile privind construcția și dotarea spitalelor regionale 
de urgență din regiunile Nord Est (Iași), Sud Vest (Craiova) și Nord Vest (Cluj-Napoca), 
prin care se va realiza acoperirea la nivel național cu servicii medicale complexe, inte-
grate, de înalt nivel medical, pentru pacienţii ce necesită intervenţii prompte, critice și 
complexe. Alegerea celor trei obiective de investiții s-a bazat pe rațiuni de eficientizare 
a actului medical.

Națio
nală

0,00
1.387,13

Alocare POR
mil. lei

Sud-Muntenia
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Inițiativa pentru IMM-uri
Axa prioritară 15

15

Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare în vederea creșterii producti-
vității, inovării și a capacității IMM-urilor de a se dezvolta pe piețele regi-
onale, naționale și internaționale, prin oferirea unei rate de garantare de 
până la 80% (60% pe portofoliu).

Prin ajutorul acordat se poate acoperi până la 80% din valoarea fiecărui 
credit eligibil nou-acordat de un intermediar financiar unui IMM, inclus în 
portofoliul de credite acoperit de facilitare.

Prioritatea de investiții 15.1

Beneficiari eligibili:

 Ê   microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mij-
locii atât din mediul urban, cât și rural, din toate regiunile (inclu-
siv regiunea București Ilfov).
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Activități eligibile:

Pentru a fi incluse într-un portofoliu de credite acoperit de o faci-
litate de garantare acordată în cadrul prezentei scheme, creditele 
acordate de intermediarii financiari IMM-urilor trebuie să respecte 
următoarele condiții de eligibilitate:

 Ê Se acordă doar credite noi (aprobate după momentul semnării 
acordului operațional între FEI și intermediarul financiar);

 Ê Creditul să fie acordat unor IMM eligibile, pentru activități eligi-
bile, conform prevederilor din prezenta schemă, coroborate cu 
cele din acordul operațional dintre FEI și intermediarul financi-
ar (Ordinul 2400/2017);

 Ê Durata creditelor să fie de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de 
grație (dacă este cazul);

 Ê Finanțarea să aibă ca obiect: investiții și/sau capital de lucru;

 Ê Întreprinderea eligibilă poate beneficia de acoperirea garanției 
pentru unul sau mai multe credite, cu condiția respectării regu-
lilor privind cumulul de ajutoare de minimis.

În funcție de oferta (și condițiile) propuse de fiecare bancă, precum 
și de valoarea capitalului cu care participă la realizarea fondului de 

garantare, luând în calcul totodată incidența regulilor de ajutor de 
minimis, se stabilesc:

 Ê Valoarea maximă a investiției admise

 Ê Valoarea colateralului solicitat beneficiarului

Intermediarii financiari selectați: Raiffeisen Bank, ProCredit Bank 
Romania, Banca Comercială Română, Banca Transilvania și Ban-
cpost, Libra Bank, ING și BRD.

Vor putea primi finanțare toate sectoarele economice, cu excepția 
agriculturii și a celor care sunt restricționate prin regulamentele eu-
ropene (ex. tutun, băuturi alcoolice distilate, arme și muniții, cazi-
nouri, jocuri de noroc, energie nucleară etc).

15

Depunerea proiectelor s-a făcut exclusiv prin sis-
temul electronic MySMIS, în intervalul 30 aprilie 
- 1 octombrie 2020.
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Instrumentele teritoriale  
utilizate în POR 2014-2020

INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE (ITI)

Acest instrument de investiții teritoriale integrate este utilizat 
într-un areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale 
din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și 
nordul județului Constanța. Investițiile sunt realizate în con-
formitate cu Strategia Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării, 
elaborate cu sprijinul Băncii Mondiale.

Liniile de finanțare ale POR ce contribuie la implementarea 
acestei strategii sunt axele prioritare ce vizează: îmbunătățirea competitivității în-
treprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2); sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3); îmbunătățirea mediului urban și con-
servarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 
5); îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prioritară 6); 

diversificarea economiilor locale prin dez-
voltarea durabilă a turismului (Axa priorita-
ră 7); dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
și sociale (Axa prioritară 8); îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale (Axa prioritară 
10), sprijinirea regenerării orașelor mici și 
mijlocii (Axa prioritară 13).

DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ 
SUB RESPONSABILITATEA 
COMUNITĂȚII (DLRC)

Nevoile adresate prin intermediul DLRC la 
nivel urban sunt, în principal, accesul redus 
sau lipsa accesului la condiții decente de 
locuire, la infrastructura și resursele edu-
caționale, la ocupare și la oportunitățile de 

ocupare, la servicii medicale de calitate, slaba capacitate de 
inovare și cunoaștere la nivelul zonei, riscul mare de sărăcie 
și excluziune socială pentru grupurile defavorizate identifi-
cate în cadrul zonelor vulnerabile din zonele urbane margi-
nalizate.

Prioritate Alocare

3.1.A 56,15 

3.1.B 171,02 

3.2 283,72 

5.1 91,42 

5.2 62,86 

6.1 719,27 

7.1 62,21 

13.1 354,98 

Mil. lei
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Implementarea DLRC (prin POR și POCU) are 
ca obiectiv integrarea socială și dezvoltarea 
comunităților marginalizate din orașele Româ-
niei, prin stimularea asocierii „de jos în sus” 
(tip bottom-up), a actorilor dintr-o zonă urbană 
care elaborează și aplică strategii integrate de 
dezvoltare locală.

Tipurile de investiții cuprinse în cadrul proiec-
telor finanțate prin intermediul DLRC, prin POR, 
se vor axa atât pe infrastructura de locuire (lo-
cuințe sociale), infrastructura socială (sănăta-

te, servicii sociale), cât și pe infrastructura de 
economie socială (întreprinderi de economie 
socială de inserție) și educațională (creșe, gră-
dinițe, școli etc.).

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE 
PENTRU REGIUNEA DUNĂRII 
(SUERD)

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Du-
nării (SUERD) este importantă pentru România 
din perspectiva transformării Regiunii Dunării 

într-o regiune competitivă, di-
namică și prosperă, precum și 
de ridicare a standardului de 
viață al comunităților locale.

Oportunitățile de dezvoltare 
sunt date de posibilitatea de 
a fi susținute investiții care să 
aducă creștere economică, 
prin valorificarea potențialului 
turistic, creșterea coeziunii so-

ciale și crearea de noi locuri de muncă.

Principala provocare pentru România este re-
prezentată de transformarea Regiunii Dunării 
într-o zonă competitivă, dinamică și prosperă, 
precum și de ridicarea standardului de viață al 
comunităților locale. Mai multe dintre județele 
riverane Dunării, din zona de sud a României, 
sunt unele dintre cele mai slab dezvoltate din 
punct de vedere economic din cadrul Uniunii 
Europene și, de aceea, implicarea autorităților 
locale ar putea contribui la creșterea compe-
titivității și la revitalizarea socio-economică a 
localităților cu potențial de creștere.

Ariile prioritare SUERD la care vor contribui in-
vestițiile POR sunt următoarele:

 Ê Îmbunătățirea mobilității și a multimoda-
lității - legături rutiere, feroviare și aeriene 
(sprijinită prin Axa prioritară 6 - Îmbunătăți-
rea infrastructurii rutiere de importanță re-
gională);
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 Ê Încurajarea energiilor durabile (sprijinită 
prin Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de car-
bon);

 Ê Promovarea culturii și a turismului, a con-
tactelor directe între oameni (sprijinită prin 
Axele prioritare 5 - Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorifi-
carea durabilă a patrimoniului cultural și 
7 - Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului ale Pro-
gramului Operațional Regional).

 Ê Regenerarea orașelor mici și mijlocii (spri-
jinită prin Axa prioritară 13).

Investițiile infrastructurale POR pentru spriji-
nirea 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 obiecti-
velor Strategiei Uniunii Europene pentru Regi-
unea Dunării este gestionată la nivel național.

CL
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr. proiecte Valoare totală Valoare solicitată Nr. contracte Valoare totală Valoare solicitată

3.1.B 4 22,75 22,04 1 2,72 2,15

5.1 1 21,49 20,89 0 0,00 0,00

6.1 1 53,82 52,54 0 0,00 0,00

13.1 1 30,44 23,19 0 0,00 0,00

TOTAL 7 128,49 118,67 1 2,72 2,15

Mil. lei
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TR
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr. proiecte Valoare totală Valoare solicitată Nr. contracte Valoare totală Valoare solicitată

3.1.B 4 43,82 36,69 2 16,51 14,43

13.1 4 62,70 61,07 1 16,19 15,56

TOTAL 8 106,51 97,76 3 32,70 29,99

Mil. lei

GR
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr. proiecte Valoare totală Valoare solicitată Nr. contracte Valoare totală Valoare solicitată

3.1.A 3 30,23 17,65 0 0,00 0,00

3.1.B 2 6,11 4,28 1 4,27 3,29

5.1 5 51,81 48,68 2 16,91 14,62

5.2 1 4,44 4,16 1 4,44 4,13

6.1 1 67,65 67,56 1 67,65 66,21

13.1 1 19,02 18,62 1 20,16 19,73

TOTAL 13 179,25 160,96 6 113,43 107,98

Mil. lei
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IL
Proiecte depuse Contracte semnate

Nr. proiecte Valoare totală Valoare solicitată Nr. contracte Valoare totală Valoare solicitată

3.1.B 4 22,75 22,04 1 2,72 2,15

5.1 1 21,49 20,89 0 0,00 0,00

6.1 1 53,82 52,54 0 0,00 0,00

13.1 1 30,44 23,19 0 0,00 0,00

TOTAL 7 128,49 118,67 1 2,72 2,15

Mil. lei
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Programul Regional Sud-Muntenia  
2021-2027

Începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul celor opt regiuni de dez-
voltare ale României, responsabilitatea gestionării Programului Operațional Regional 
revine Agențiilor pentru dezvoltare regională, ele îndeplinind funcția de Autorități de 
Management. Odată cu desemnarea 
Agențiilor pentru dezvoltare regională 
drept Autorități de management pen-
tru POR 2021-2027, a început proce-
sul de descentralizare a Programului, 
pentru beneficiari efectul fiind redu-
cerea birocrației în ceea ce privește 
elaborarea ghidurilor de finanțare și 
ajustarea acestora la situația concre-
tă a regiunii, precum și simplificarea 
proceselor de evaluare, selecție și 
contractare a viitoarelor proiecte ce 
vor solicita fonduri europene.

Astfel, în data de 7 octombrie 2022, Programul Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, pregătit de către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a fost aprobat de Co-
misia Europeană. Noua responsabilitate a ADR Sud Munte-
nia este statuată prin Ordonanța de urgență nr. 122 din 29 
iulie 2020, privind unele măsuri pentru asigurarea eficienti-
zării procesului decizional al fondurilor externe nerambur-
sabile destinate dezvoltării regionale în România, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020.

OBIECTIVELE  
POR SUD-MUNTENIA 2021-2027

Plecând de la specificitățile regionale, de la 
lecțiile învățate în derularea programelor ante-
rioare (POR 2007-2013 și POR 2014-2020) și 
de la documentele regionale de programare, 
fondurile europene atribuite pentru dezvolta-
rea regională durabilă în perioada 2021-2027 
vor finanța investiții în infrastructură, servicii 
și echipamente necesare relevante, precum 
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și achiziționarea, testarea și pilotarea de so-
luții și aplicații, inclusiv asigurarea securității 
cibernetice și interoperabilității acestora în ve-
derea valorificării avantajelor digitalizării prin 
dezvoltarea de servicii pentru siguranța și în 
beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și 
de cercetare și al autorităților și instituțiilor pu-
blice locale/centrale.

Procesul de elaborare a Programului Regio-

nal Sud-Muntenia 2021-2027 s-a desfășurat în 
strânsă colaborare cu partenerii locali, având 
drept premise necesitățile reale ale regiunii și 
presupune corelarea acestuia, atât cu docu-
mentele de planificare existente la nivel regio-
nal, cât și cu regulamentele existente la nivel 
european, intervențiile propuse urmând să fie 
concentrate pe cele 5 obiective principale de 
politică (OP) ale Comisiei Europene:

 Ê O Europă mai inteligentă (o transformare 
economică inovatoare și inteligentă)

 Ê O Europă mai verde, fără emisii de carbon

 Ê O Europă mai conectată (mobilitate și co-
nectivitate TIC regională)

 Ê O Europă mai socială (implementarea Pi-
lonului european al drepturilor sociale)

 Ê O Europă mai aproape de cetățeni (dezvol-
tarea sustenabilă și integrată a zonelor ur-
bane, rurale și de coasta prin inițiative lo-
cale)

STRATEGIA PROGRAMULUI 
REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-
2027

Viziunea strategică privind nevoile de dez-
voltare cărora trebuie să le răspundă PR SM 
2021-2027 are la bază analiza situației econo-
mice și sociale a disparităților regionale și a 
provocărilor identificate în cuprinsul Planului 
de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2021-
2027, care a dus la identificarea principalelor 
probleme. Ea abordează provocările stabilite 
de Raportul de țară 2019, luând în considerare 
nevoile și potențialul regional și teritorial.

La nivel regional, obiectivul este reprezentat 
de creșterea economică inteligentă, durabilă 
și echilibrată, menită să conducă la îmbună-
tățirea calității vieții comunităților locale prin 
susținerea capacității de inovare și digitaliza-
re a administrației și a economiei, dezvoltarea 
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durabilă a infrastructurii și serviciilor și valori-
ficarea potențialului cultural și turistic al regi-
unii.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lec-
țiile învățate în 2014-2020 și de la documente-
le regionale de programare, investițiile pentru 
dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate 
prin șase obiective strategice (OST) corespun-
zătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru peri-
oada 2021–2027, astfel:

1. Stimularea dezvoltării inteligente și durabi-
le a regiunii, bazată pe inovare, digitalizare și 
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;

2. Stimularea tranziției regiunii către o eco-
nomie cu emisii zero prin creșterea eficienței 
energetice, îmbunătățirea protecției mediului 
și creșterea mobilității urbane;

3. Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane la rețeaua TEN-T prin investiții 
în infrastructura rutieră de drumuri județene;

4. Creșterea accesului la servicii de calitate și 
favorabile incluziunii în educație, formare și în-
vățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii educaționale;

5. Creșterea atractivității regiunii prin investiții 
în infrastructura de turism și patrimoniu cultu-
ral;

6. Dezvoltarea capacității administrative a Au-
torității de Management POR Sud-Muntenia și 
a dezvoltatorilor de proiecte și beneficiarilor.
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ADR Agenția pentru Dezvoltare Regională

AM Autoritatea de Management

AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

AMR Asociația Municipiilor din România

ANCPI Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice

APL Autoritate publică locală

AT Asistență Tehnică

CCT Centru de transfer tehnologic

CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională

CNR Concept Note Regional

CE Comisia Europeană

CJ Consiliul Județean

CM POR Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional

CNCIS Comitetul Național de Coordonare a Instrumentelor Structurale

CSNR Cadrul Strategic Național de Referință

DCI Document Cadru de Implementare

DGP Direcția Gestionare Program

DG REGIO Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională

DJ Drum Județean

DLRC Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

EITT Entitate de Inovare și Transfer Tehnologic

ESM Evaluarea Strategică de Medi

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională

FEI Fondul European de Investiții

FSE Fondul Social European

HG Hotărâre de Guvern

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii

ITI Investiții teritoriale integrate

ITT Institut de transfer tehnologic

MDLPA Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Lista acronimelor  
și abrevierilor
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MO Monitorul Oficial

OI Organism Intermediar

ONG Organizație Non-Guvernamentală

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernulu

PI Prioritate de investiții

PIB Produsul Intern Brut

PMUD Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

PNDR Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

PO Program Operațional

POAT Programul Operațional Asistență Tehnică

POC Programul Operațional Competitivitate

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare

POR Programul Operațional Regional

POCU Programul Operațional Capital Uman

PR SM Programul Regional Sud-Muntenia

SEAP Sistemul Electronic de Achiziții Publice

SIDU Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană

SICAP Sistem Informatic Colaborativ pentru mediu performant de 

desfășurare al Achizițiilor Publice

SMIS Sistemul Unic de Management al Informației

SNDR Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunări

TEN-T Rețeaua Transeuropeană − Transport

UAT Unitatea administrativ-teritorială

UC Unitate de cult

UE Uniunea Europeană
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Birouri județene

Biroul Județean Argeș
Sediul Consiliului Județean: Bulevar-
dul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 
201, Pitești, județul Argeș, România
arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean Dâmbovița
Sediul Consiliului Județean, Piața Tri-
colorului, nr 1, et. 4, camera 100/101, 
mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
0345 100 018
0345 100 018
dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean Giurgiu
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giur-
giu, jud. Giurgiu
0246 215 271
giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean Ialomița
Piața Revoluției, nr. 1, etaj 4, Came-
rele 55/58/59, Slobozia, județul Ia-
lomița, România
0343 101 139
0343 101 139
ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean Prahova
Bd. Republicii, nr. 2-4, et. VII, birouri-
le 723, 724, și 725, Ploiești, România
0244 595 594, 0344 111 340
0344 100 310, 0344 111 341
prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean Teleorman
Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
România
0347 101 000
0347 101 000
teleorman@adrmuntenia.ro

Sediul central ADR Sud-Muntenia
Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164 Călărași, România
+40 242 331 769; 0728 026 708
+40 242 313 167
office@adrmuntenia.ro

Direcția Autoritate de Management  
pentru Programul Operațional  
Sud-Muntenia

amsudmuntenia@adrmuntenia.ro

Date de contact
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