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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

NOUTĂȚILE POR 2014-2020

FONDURI PENTRU
STRATEGII DE DEZVOLTARE

Prin POR 2014 – 2020 sunt rezervate sume dedicate pentru a finanța strategii de 

dezvoltare în fiecare municipiu reședință de județ, ce vor permite accesul la 

finanțare și localităților din aria adiacentă.

indicatori de proiect mai clari și strict monitorizați: spre deosebire de 

Regio 2007 - 2013, care era mai flexibil în ceea ce privește indicatorii de 

proiect, în POR 2014 - 2020 aceștia sunt mult mai clar enunțați și strict 

monitorizați.

proiecte integrate: o altă noutate este axarea pe proiecte integrate, 

care să multiplice efectele de dezvoltare.

NOI ELEMENTE
PENTRU CONCEPEREA PROIECTELOR

scurtarea perioadei de evaluare și selecție, prin cumularea unor etape 

(de exemplu: vizita la fața locului se va realiza în etapa de evaluare 

tehnică și financiară);

reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare 

semnării contractului;

acordarea de punctaj suplimentar proiectelor aflate în fază avansată de 

execuție;

atribuirea finanțării în baza studiului de fezabilitate sau a documentați-

ei de avizare a lucrărilor de intervenție;

utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de 

investiții ale programului;

decontarea cererilor de plată, adiacent procedurii de rambursare - o 

schimbare deja implementată pentru Regio 2007 - 2013, ce a dus la 

creșterea nivelului de absorbție.

UN NOU MOD DE LUCRU

CU GÂNDUL ÎN VIITOR,

ACȚIONĂM ÎN PREZENT!



MAI MULȚI BANI

OBIECTIVUL GENERAL AL POR 2014-2020

Succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programe-

le prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții 

provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 

actuală de programare.

POR 2014 - 2020 este gestionat de Autoritatea de Management (AM) pentru POR 

din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost 

adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin acordul cadru de delega-

re semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(AM POR), în toamna anului 2015, a devenit Organism Intermediar pentru 

implementarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020 în Sud Muntenia. 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 include de două ori mai multe axe, 

o alocare financiară cu 70% mai mare față de perioada anterioară de programare 

bugetară, tipuri noi de investiții și, cel mai important, ținte și indicatori mai clar 

definiți și monitorizați.

Spre deosebire de perioada anterioară de programare bugetară, noul POR 2014 - 

2020 are o alocare totală de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 miliarde de euro mai 

mult decât Regio 2007–2013, și un număr dublu de axe prioritare – 12 față de 6. 

Bugetul alocat inițial regiunii Sud Muntenia prin Programul Operațional Regional 

pentru perioada de programare 2014 – 2020 depășește 800 de milioane de euro.

îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea 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):

ȘI MAI MULTE DOMENII DE FINANȚARE

Crearea/reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.;

Înregistrarea proprietăților din mediul rural în Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară;

Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii educaționale.

AXA 1: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură 

cu rol de transfer tehnologic 

AXA 2: IMM–uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri 

AXA 3: Autorități publice centrale și locale 

AXA 4: Autorități publice locale – mediul urban 

AXA 5: Autorități ale administrației publice locale și centrale, unități de cult, 

definite conform Legii nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul 

juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități 

AXA 6: Autorități publice locale (CJ), UAT-uri, Parteneriate între UAT-uri (UAT 

județ și UAT oraș/municipiu/comună) 

AXA 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri 

AXA 8: Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și 

privat, acreditați conform legii, parteneriate 

AXA 9: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanți ai autorității 

publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afaceri local, ai societății civile, ai 

zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție 

AXA10: Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale administrației 

publice), instituții de învățământ superior de stat 

AXA 11: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

AXA 12: Autoritatea de Management POR, Organisme intermediare POR

AXA PRIORITARĂ 1: Promovarea transferului tehnologic

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici 

și mijlocii

AXA PRIORITARĂ 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon

AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AXA PRIORITARĂ 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională

AXA PRIORITARĂ 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban

AXA PRIORITARĂ 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

AXA PRIORITARĂ 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 

proprietăților în cadastru și cartea funciară

AXA PRIORITARĂ 12: Asistență tehnică

TIPURI DE INVESTIȚII

FINANȚATE PRIN POR 2014-2020

Crearea, modernizarea și extinderea entităților de ITT, inclusiv dotarea 

cu echipamente a acestora;

Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor 

de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente;

Construirea/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii 

întreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașe și în municipiile 

reședință de județ;

Creșterea eficienței energetice în orașe și în municipiile reședință de 

județ;

Îmbunătățirea mediului urban și valorificarea patrimoniului cultural;

Modernizarea drumurilor județene situate în proximitatea rețelei 

TEN-T;

Dezvoltarea durabilă a turismului;

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;

AXE PRIORITAREPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

SOLICITANȚII ELIGIBILI AI POR 2014-2020


