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Dezvoltarea regională în Sud Muntenia, având un parcurs 
de peste 20 de ani, permite, la final de 2019, o privire re-
trospectivă și proiectivă, deopotrivă. Astfel, apropierea de 

finalizarea acestui exercițiul bugetar, favorizează, pe de o 
parte, o analiză a Programului Operațional Regional 2014-

2020 (POR) implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regi-
onală Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, iar 

pe de alta, o ilustrare a viitoarei perioade de programare.

Prin actualul POR au fost îmbunătățite condițiile de viață ale co-
munităților locale și regionale, avându-se totodată în vedere creș-

terea competitivității economice a regiunii noastre, punându-i se în 
valoare dimensiunile istorică, culturală și turistică. 

Privit retrospectiv, POR 2014-2020 poate fi considerat flexibil și dinamic, deoa-
rece, în procesul de implementare, au existat o serie de modificări constând în noi 

priorități de investiții sau apeluri destinate proiectelor nefinalizate. Aceste măsuri au fost 
luate de Autoritatea de Management pentru sprijinirea potențialilor beneficiari, cu scopul de a 

avea o rată optimă de absorbție a fondurilor europene. 

Călătorim spre o regiune 
inteligentă, ecologică, 

conectată, socială și mai 
aproape de cetățeni!

cadrul programului nu doar prin alocarea financiară, ci și prin 
complexitatea ei. Pentru valorificarea eficientă a oportunităților 
de dezvoltare pe care acest domeniu prioritar îl oferă, la nivelul 
Agenției, s-au desfășurat campanii de informare privind oportu-
nitățile de finanțare, acordându-se totodată sprijin permanent 
și punctual în procesul complex de implementare a acestei axe 
prioritare. Astfel, municipiile reședință de județ, de la oportuni-
tățile de finanțare, la depunerea aplicațiilor, au parcurs stadii de 
la negocierea alocărilor financiare pe obiective specifice, elabo-
rarea documentelor strategice, până la realizarea fișelor de pro-
iecte care, ulterior, au fost selectate și prioritizate. Ca urmare, 
cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră au 
depus 74 de cereri de finanțare a căror valoare solicitată este de 
aproximativ 1,5 miliarde de lei. 

Totodată, POR a oferit comunităților defavorizate din orașele 
mici și mijlocii oportunități de a îmbunătăți calitatea vieții popu-
lației. În acest sens, au fost depuse 38 de aplicații, inclusiv în ca-
drul apelurilor deschise pentu Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării (SUERD), ce solicită fonduri de peste 658 de mi-
lioane de lei. Și valorificarea patrimoniului cultural a constituit un 
punct de interes. Ca urmare, numeroase vestigii cultural-istorice 
beneficiază de finanțare Regio, valoarea solicitată a proiectelor 
depuse depășind 600 de milioane de lei.

Statistica proiectelor depuse la nivelul regiunii noastre evidenția-
ză interesul autorităților locale pentru modernizarea și reabilita-
rea infrastructurii județene ce asigură conectivitatea, directă sau 
indirectă, cu rețeaua TEN-T. În acest context, cererile de finanțare 
înregistrate în cadrul Axei prioritare 6, incluzând, de asemenea 
depunerile din cadrul apelurilor pentru SUERD, solicită o finanța-
re de peste 2 miliarde de lei.

De asemenea, și pentru îmbunătățirea infrastructurii educațio-

nale a fost înregistrat un număr semnificativ de proiecte - 92. În 
această situație, valoarea solicitată a acestora depășește 630 de 
milioane de lei.

Finanțarea europeană prin Axa prioritară 2 a reprezentat un do-
meniu de interes pentru zona privată. Astfel, pentru îmbunătăți-
rea competitivității IMM-urilor, din cele 655 de cereri de finanța-
re depuse, au fost avizate favorabil 439 de proiecte prin care sunt 
solicitate peste 650 de milioane de lei.

Viitorul exercițiu financiar 2021 – 2027, va continua Programul 
Operațional Regional 2014-2020 prin cinci obiective de politică 
(OP) în care sunt concentrate actualele axe prioritare. Din per-
spectiva acestor obiective, regiunea noastră devine: Sud Mun-
tenia inteligentă (OP 1 – reunind domeniile cercetare-dezvoltare 
– inovare și IMM-uri), Sud Muntenia ecologică (reducere de CO2, 
eficientizare energetică, OP 2), Sud Muntenia conectată (mo-
bilitate și conectivitate, OP 3), Sud Muntenia socială (sănătate, 
educație, social, OP 4) și Sud Muntenia mai aproape de cetățeni 
(dezvoltare integrată și sustenabilă pentru zonele urbane, rurale 
și inițiative locale, OP. 5). 

Călătoria prin Regio 2014 – 2020 este aproape de final, însă la 
nivelul Agenției activitatea continuă cu aceeași maximă intensi-
tate! Astfel, evaluarea, contractarea, verificarea și monitorizarea 
celor peste 1700 de aplicații depuse în cadrul actualului exercițiu 
financiar, se realizează cu profesionalismul dobândit în cei peste 
20 de ani de dezvoltare regională.

Cuvânt înainte

În raport cu perioada anterioară de pro-
gramare bugetară, POR 2014 - 2020 are 
o alocare totală de 8,38 miliarde de euro, 
cu peste 3,5 miliarde de euro mai mult 
decât Regio 2007–2013, și un număr mai 
mare de axe prioritare – 15 față de 6. În 
acest context, regiunea Sud Muntenia are 
alocat un buget de aproape de 900 de mi-
lioane de euro.

Relevante pentru actualul POR sunt in-
vestițiile conținând segmente smart cen-
trate pe durabilitate și eficiență. Astfel, 
apelurile de proiecte au vizat dezvoltarea 
durabilă a turismului, utilizarea eficientă 
a resurselor, transport eficient și durabil, 
valorificarea durabilă a patrimoniului cul-
tural și, nu în ultimul rând, dezvoltarea 
urbană durabilă, orașele devenind res-

ponsabile pentru elaborarea unor strate-
gii inteligente, în concordanță cu provo-
cările actuale. 

În acest an, un aspect important în ca-
drul POR a fost finalizarea perioadei de 
depunere a cererilor de finanțare pri-
vind dezvoltarea urbană durabilă (Axa 
prioritară 4) care ocupă un loc aparte în 

Liviu Mușat, Director ADR Sud Muntenia
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Programul Operațional Regional 2014-2020 este gestionat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cali-
tate de Autoritate de Management, și a fost aprobat de Comisia 
Europeană în data de 23 iunie 2015.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin acor-
dul cadru de delegare semnat împreună cu Ministerul Dezvol-
tării Regionale și Administrației Publice în toamna anului 2015, 
a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Progra-
mului Operațional Regional 2014-2020 în Sud Muntenia.

Considerații generale 
privind POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 succedă POR 2007–
2013, având mai multe axe, o alocare financiară cu peste 3,5 
miliarde de euro mai mult față de perioada anterioară de pro-
gramare bugetară, tipuri noi de investiții și, cel mai important, 
indicatori bine definiți și mai ușor monitorizați.

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR are la bază 
prioritățile comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dez-
voltare Regională pentru perioada 2014-2020, elaborate de 
fiecare din cele opt agenții pentru dezvoltare regională și sin-
tetizate în Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 
2014-2020.

În același timp, POR este corelat cu celelalte programe operațio-
nale active în România în exercițiul financiar 2014-2020:

 ¢ Programul Operațional Competitivitate 2014-2020;

 ¢ Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 ¢ Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

 ¢ Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;

 ¢ Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020;

 ¢ Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

și cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de inter-
venție.

Proiecte Total Solicitat

Depuse 1.176 9.503,55 8.062,5

Contractate 626 5.602,03 4.623,03

mil. lei

9.503,55 mil. lei
1.176

626

5.602,03 mil. lei

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 - 2020 a aprobat depunerea de aplicații, pentru proiecte nefinali-
zate, în cadrul apelurilor dedicate următoarelor axe prioritare/priorități de investiții: Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane”, PI 
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, PI 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea la infrastructura TEN-T”, Axa prioritară 8, „Ambulatorii și Unități de primiri urgențe” (apel național).

Proiectele nefinalizate sunt definite ca proiectele care presupun realizarea unuia sau a mai multor elemente fizice/componente/artico-
le/activități și care, la data depunerii cererii de finanțare, nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. 

Obiectivele și bugetul 
Programului Operațional Regional 2014-2020

* totalul include și proiectele aferente Axelor 
prioritare 8, 10 și 11, implementate la nivelul 
mai multor județe.

£ Proiecte depuse     £ Proiecte contractate

73 42

TR

119 60

GR

88 33

IL

304 158

PH

218 119

DB

249 162

AG

CL

116 44

1.176 626

TOTAL

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comu-
nităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a regiunilor capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să-și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progre-
sului tehnologic.

Alocare POR
mil. lei

39.889,93

4.161,11
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Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

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

Alocare POR
mil. lei

517,93

76,63

Beneficiari eligibili

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

 ¢ IMM în parteneriat cu unul sau mai multe entități de transfer 
tehnologic (ITT –uri).

Prioritatea de investiții 1.1

Activități eligibile

 ¢ Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de ino-
vare și transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente 
a acestora;

 ¢ Achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv con-
sultanță specializată în afaceri;

 ¢ Crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pen-
tru cererea și oferta de proprietate intelectuală.

Pentru Prioritatea de investiții 1.1 A, cererile de finanța-
re au putut fi depuse, prin aplicația electronică MySMIS, 
în perioada 20 august 2018 – 20 aprilie 2019, în timp 
ce pentru apelul destinat parcurilor științifice, P.I. 1.1 B, 
intervalul de depunere online a cererilor de finanțare 
a fost 13 august 2018 – 13 aprilie 2019. Pentru apelul 
dedicat parteneriatelor dintre IMM-uri și ITT-uri, Ope-
rațiunea C, cererile de finanțare au putut fi încărcate 
în aplicația electronică MySMIS între 25 ianuarie și 25 
august 2018.

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)

1.1 2.1 2.2 3.1 3.1 
(SUERD)

3.2 
(4e)

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1

Depuse 11 465 190 104 18 11 33 10 10 15 6 41

Contractate 0 300 139 55 1 5 0 2 2 1 1 27

5.1 
(SUERD)

5.2 5.2 
(SUERD)

6.1 6.1 
(SUERD)

7.1 8.1 10.1 11.1 13.1 
(9b)

13.1 (9b 
SUERD)

Total

9 11 1 20 3 12 75 92 1 29 9 1.176

5 9 1 10 2 6 28 31 1 0 0 626

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 European pentru Dezvoltare Regională, 
iar 1,52 miliarde de euro - contribuția națională.

Datele prezentate în actualul raport sunt analizate până în data 
de 31 octombrie 2019, iar cursul de schimb Inforeuro folosit este 
de 1 euro = 4,7515 lei.

Operațiuni Tip apel

Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare și 
transfer tehnologic

non-competitiv, cu termen limită de depunere

Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor științifice și 
tehnologice

non-competitiv, cu termen limită de depunere

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

competitiv, cu termen limită de depunere

1,86 1,54

PH 2

CL 1

0,84 0,61

3,70 3,04

TOTAL 4

0,99 0,89

AG 1

0CO

NTRACTATE
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Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin faci-
litarea exploatării economice a ideilor noi și prin încuraja-
rea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri

Beneficiari eligibili

 ¢ Microîntreprinderi din mediul urban.

Alocare POR
mil. lei

1.790,46

263,42

Prioritatea de investiții 2.1, 
Operațiunea A – Microîntreprinderi

Prioritatea de investiții 2.1

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

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Proiecte depuse în cadrul Priorității de investiții 1.1 C

7,22 5,71

TOTAL 7

1,59 1,26

PH 2

0CO

NTRACTATE

1,03 0,93

AG 1

2,29 1,85

GR 2

2,32 1,67

DB 2

Activități eligibile

 ¢ Construirea/modernizarea și extinderea spațiului de pro-
ducție/servicii a microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu ac-
tive corporale și necorporale.

122,57 83,98

PH 117

CL 39

41,55 25,59

477,13 323,91

TOTAL 460

76,75 53,06

DB 76

20,39 14,48

IL 20

35,83 24,26

GR 34

144,37 96,79

AG 140

35,66 25,74

TR 34

Proiecte Total Solicitat

Depuse 460 477,13 323,91

Contractate 300 307,08 211,70

mil. lei

477,13 mil. lei
460

300

307,08 mil. lei

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Prioritatea de investiții 2.1, 
Operațiunea B – Incubatoare de afaceri

Activități eligibile

 ¢ Crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/accelera-
toarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Alocare POR
mil. lei

615,42

88,10
Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația elec-
tronică MySMIS în intervalul 5 februarie – 9 iulie 2018.
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Beneficiari eligibili

 ¢ Fondatori ai incubatoarelor de afaceri: autorități ale ad-
ministrației publice locale din mediul urban sau rural; in-
stituții sau consorții de instituții de învățământ superior 
acreditate; institute, centre și stațiuni de cercetare – dez-
voltare; camere de comerț;

 ¢ Parteneriate între fondatori;

 ¢ Asocieri în participație, realizate în condițiile legii, între 
fondator autoritate publică și, după caz: persoane juridi-
ce de drept privat – societate sau societate cooperativă; 
persoane juridice înființate în baza Ordonanței Guvernu-
lui nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații; un patro-
nat sau sindicat înregistrat conform Legii dialogului social 
nr. 62/2011, republicată; o persoană juridică care funcți-
onează conform Legii camerelor de comerț din România 
nr. 335/2007.

145,15 58,55

TOTAL 5

31,12 18,70

DB 3

99,40 32,51

IL 1

14,63 7,34

AG 1

0CO

NTRACTATE

Prioritatea de investiții 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 
producție și dezvoltarea serviciilor

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

Alocare POR
mil. lei

2.797,81

540,15

Activități eligibile

 ¢ Construirea/modernizarea și ex-
tinderea spațiului de producție/
servicii pentru IMM-uri, inclusiv 
dotarea cu active corporale și ne-
corporale;

 ¢ Activități necesare pentru parcurge-
rea și implementarea procesului de 
certificare a produselor, serviciilor sau di-
feritelor procese specifice;

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

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

Beneficiari eligibili

 ¢ IMM-uri non-agricole din mediul urban și întreprinderi mij-
locii non-agricole din mediul rural.

354,05 193,27

PH 61

CL 19

72,98 41,88

1.122,84 603,22

TOTAL 190

223,83 120,46

DB 33

32,60 17,54

IL 8

91,49 43,42

GR 12

284,25 158,12

AG 49

63,64 28,53

TR 8

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

1.122,84 mil. lei
190

139

806,66 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 190 1.122,84 603,22

Contractate 139 806,66 442,62

mil. lei

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)
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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, 
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

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.Beneficiari eligibili

 ¢ Autoritățile publice centrale, precum și autoritățile și insti-
tuțiile publice locale, autoritățile publice locale din mediul 
urban, în parteneriat cu asociațiile de proprietari.

Activități eligibile

 ¢ Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu pes-
te subsol), a șarpantelor și a învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirii;

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

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

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

Prioritatea de investiții 3.1

Alocare POR
mil. lei

2.514,85

277,62

192,35 142,11

TOTAL 23

29,20 15,12

DB 5

47,30 27,60

GR 8

4,44 2,33

AG 1
111,40 97,06

PH 9

192,35 mil. lei
23

13

133,06 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 23 192,35 142,11

Contractate 13 133,06 108,12

mil. lei

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

 ¢ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu cor-
puri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață;

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

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

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

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv prin aplicația elec-
tronică MySMIS în perioada 11 iunie 2019 – 14 septembrie 2019.

Beneficiari eligibili

 ¢ 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 Mediu (AFM).

Activități eligibile

 ¢ Realizarea sistemelor de producere a energiei 
electrice prin instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice (finanțabilă în limita valorii maxime 
eligibile de 5 000 euro/beneficiar final, pentru o 
capacitate instalată de minimum 3 kwp).
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Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea B – Clădiri publice

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

Beneficiari eligibili

 ¢ Autoritățile publice centrale;

 ¢ Autoritățile și instituțiile publice locale;

 ¢ Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu 
prevederile legale.

Activități eligibile

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

 ¢ Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a insta-
lațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului 
termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor 
de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică 
cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, pre-
cum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente 
și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

 ¢ Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea 
necesarului de energie a clădirii;

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

 ¢ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 
cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și dura-
tă mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor 
tehnice;

 ¢ Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. stra-
tegii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte imple-
mentate prin POR 2014 – 2020.

Alocare POR
mil. lei

2.303,12

256,85

121,60 94,08

PH 18

CL 12

43,92 42,91

394,86 262,95

TOTAL 62

62,36 58,58

DB 3

42,82 34,40

IL 10

22,76 20,27

GR 9

76,44 61,03

AG 6

24,95 22,33

TR 4 394,86 mil. lei
62

39

262,95 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 62 394,86 333,61

Contractate 39 262,95 220,41

mil. lei

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei) Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea C – Iluminat public

Perioada în care au fost depuse cererile de finan-
țare prin aplicația MySMIS, este 18 februarie – 18 
octombrie 2018. 

Alocare POR
mil. lei

467,94

61,12

82,33 64,52

PH 8

214,14 171,69

TOTAL 19

50,75 46,06

DB 4

3,39 3,11

IL 1

18,37 0,00

GR 1

57,45 56,22

AG 4

1,85 1,78

TR 1

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)
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Activități eligibile

 ¢ Înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică 
cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică 
ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului co-
respunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor 
electrice – stâlpi, rețele, etc.;

 ¢ Achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a ilumi-
natului public;

 ¢ Crearea/extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat pu-
blic în localitățile urbane;

 ¢ Utilizarea surselor regenerabile de energie;

 ¢ Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. stra-
tegii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin 
POR 2014 – 2020.

Proiecte Total Solicitat

Depuse 19 214,14 171,69

Contractate 3 20,67 20,18

mil. lei

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

Prioritatea de investiții 3.2

Alocare POR
mil. lei

2.934,05

240,47

Activități eligibile

 ¢ Investiții destinate îmbunătățirii transportu-
lui public urban;

 ¢ Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat: construirea infrastructurii ne-
cesare transportului electric; construirea/
modernizarea/reabilitarea pistelor/trasee-
lor pentru bicicliști și a infrastructurii teh-
nice aferente (puncte de închiriere, sisteme 
de parcaj pentru biciclete etc.); crearea de zone și tra-
see pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului 
auto în anumite zone etc.;

 ¢ Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO₂ în 
zona urbană: realizarea de sisteme de monitorizare 
video bazată pe instrumente inovative și eficiente de 
management al traficului;

325,76 304,80

TOTAL 11

47,88 41,60

DB 2

88,67 82,04

IL 2

121,05 118,56

AG 4

68,17 62,60

PH 3

Beneficiari eligibili

 ¢ Autoritățile publice locale din localitățile urbane (po-
sibil în parteneriat 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 - 20 
martie 2018.

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

214,14 mil. lei
19

3

20,67 mil. lei

Beneficiari eligibili

 ¢ Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban;

 ¢ Parteneriate constituite între unitățile administrativ-teritori-
ale menționate mai sus, între unitățile administrativ-teritori-
ale și autorități și instituții ale administrației publice centra-
le, precum și orice alte autorități/instituții publice care pot 
contribui la buna implementare a proiectului.

325,76 mil. lei
11

5

126,69 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 11 325,76 304,80

Contractate 5 126,69 117,33

mil. lei
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Această axă se adresează municipiilor 
reședință de județ din regiunile mai pu-
țin dezvoltate ale României, cu excepția 
municipiului Tulcea, care va beneficia de 
finanțare prin bugetul alocat instrumen-
tului Investiții Teritoriale Integrate Delta 
Dunării.

Municipiile reședință de județ sau, după 
caz, municipiile reședință de județ, îm-
preună cu UAT din zona funcțională urba-
nă, aflate în zona imediată a acestora, vor 
elabora Strategii Integrate de Dezvoltare 
Urbană și Planuri de Mobilitate Urbană 
Durabilă, acestea reprezentând condiția 

principală și cadrul pentru selectarea la 
finanțare mai întâi a ideilor de proiecte, 
dezvoltate în fișe de proiecte și apoi a 
proiectelor individuale, în cadrul obiecti-
velor specifice ale acestei axe prioritare.

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

Obiectivul specific 4.1 - Promovarea stra-
tegiilor de reducere a emisiilor de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teri-
toriu, în particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de 

mobilitate urbană și a unor măsuri rele-
vante pentru atenuarea adaptărilor

Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de 
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării 
și decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de recon-
versie), reducerii poluării aerului și pro-
movării măsurilor de reducere a zgomo-
tului

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

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Total alocare O.S. 4.1 O.S. 4.2 O.S. 4.3 O.S. 4.4 O.S. 4.5

Alexandria 99,60 79,67 8,98 4,22 3,71 3,01

Călărași 115,32 93,66 10,40 4,89 4,30 2,06

Giurgiu 110,25 76,68 28,76 2,10 2,72 0,00

Pitești 176,18 142,90 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 938,49 762,24 84,65 39,79 35,01 16,80

mil. lei

Obiectivul specific 4.4 - Investițiile în 
educație, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobândirea de com-
petențe și învățare pe tot parcursul vieții, 
prin dezvoltarea infrastructurilor de edu-
cație și formare

Obiectivul specific 4.5 - Creșterea calită-
ții infrastructurii educaționale relevante 
pentru piața forței de muncă

La începutul lunii septembrie 2017, muni-
cipiile reședință de județ din Sud Munte-
nia și-au stabilit obiectivele de investiții, 

pe care le vor derula cu ajutorul fondu-
rilor nerambursabile din Axa prioritară 4. 
Astfel, la nivelul regiunii noastre s-a sem-
nat un acord de negociere privind alocă-
rile financiare din cadrul obiectivelor spe-
cifice ale Axei 4, prin care Sud Muntenia 
dispune de 201,09 milioane de euro.

DEPUNERE CONTRACTARE

Județ Nr. 
proiecte

Valoare totală* Valoare 
solicitată *

Nr. 
contracte

Valoare totală* Valoare 
solicitată*

Prioritatea de investiții 4.1

AG 4 146,94 137,89 0 0,00 0,00

CL 9 206,00 200,98 0 0,00 0,00

DB 2 163,12 146,00 0 0,00 0,00

GR 4 142,23 148,55 0 0,00 0,00

IL 8 113,14 108,32 0 0,00 0,00

PH 5 380,10 317,99 0 0,00 0,00

TR 1 91,18 89,36 0 0,00 0,00

Subtotal 4.1 33 1.262,71 1.149,09 0 0,00 0,00

Prioritatea de investiții 4.2

AG 2 31,45 30,82 0 0,00 0,00

CL 1 12,33 12,09 0 0,00 0,00

DB 3 20,16 19,76 1 7,08 6,94

GR 2 36,23 35,51 1 22,83 22,38

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

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

Subtotal 4.2 10 113,58 11,24 2 29,91 29,31
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DEPUNERE CONTRACTARE

Județ Nr. 
proiecte

Valoare totală* Valoare 
solicitată *

Nr. 
contracte

Valoare totală* Valoare 
solicitată*

Prioritatea de investiții 4.3

AG 1 7,22 7,08 0 0,00 0,00

CL 3 8,13 7,97 2 3,55 3,48

GR 3 3,90 3,75 0 0,00 0,00

PH 2 45,46 44,44 0 0,00 0,00

TR 1 4,32 4,24 0 0,00 0,00

Subtotal 4.3 10 69,04 67,47 2 3,55 3,48

Prioritatea de investiții 4.4

AG 4 5,78 5,66 0 0,00 0,00

CL 2 6,64 6,51 0 0,00 0,00

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

GR 2 5,29 4,94 0 0,00 0,00

IL 1 2,55 2,10 0 0,00 0,00

PH 4 35,83 34,90 0 0,00 0,00

TR 1 3,87 3,79 0 0,00 0,00

Subtotal 4.4 15 72,69 65,68 1 12,74 7,78

Prioritatea de investiții 4.5

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

CL 2 4,55 4,46 0 0,00 0,00

PH 2 22,21 21,77 0 0,00 0,00

TR 1 3,08 3 0 0,00 0,00

Subtotal 4.5 6 58,87 40,90 1 29,03 5,98

Total Axa 4 74 1.576,89 1.434,39 6 75,23 46,56

* mil. lei

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, pentru evaluarea confor-
mității administrative și a eligibilității. De asemenea, la nivelul Axei prioritare 4, pentru toate prioritățile de investiții, depunerea cereri-
lor de finanțare s-a realizat prin aplicația electronică MySMIS, până la data de 29 martie 2019, respectiv până la 28 iunie 2019, pentru 
proiectele realizate în parteneriat cu MDRAP.

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în intervalul 21 august 2017 - 31 decembrie 2018.

Pentru apelul de proiecte nefinalizate s-au depus aplicații prin sistemul electronic MySMIS în perioada 9 iulie - 9 octombrie 2018.

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

Prioritatea de investiții 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea pa-
trimoniului natural și cultural

Alocare POR
mil. lei

1.555,63

210,82

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

Pentru apelul de proiecte nefinalizate s-au depus aplicații prin siste-
mul electronic MySMIS în perioada 14 mai - 16 iulie 2018.

438,48 mil. lei
41

27

336,38 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 41 438,48 425,62

Contractate 27 336,38 324,57

mil. lei

Beneficiari eligibili

 ¢ Autorități ale administrației publice locale și 
centrale, unități de cult, ONG-uri și partene-
riate între aceste entități.
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£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)

Beneficiari eligibili

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

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 mă-
surilor de reducere a zgomotului

72,09 69,39

TOTAL 11

30,88 29,69

DB 5

5,17 5,07

TR 14,28 3,91

AG 1

31,76 30,72

PH 4

Prioritatea de investiții 5.2

Activități eligibile

 ¢ Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse interven-
țiilor;

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

 ¢ Amenajarea de spații verzi;

 ¢ Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amena-
jate;

 ¢ Instalarea Wi-Fi în spațiile publice;

 ¢ Dotarea cu mobilier urban;

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

88,49 86,56

PH 9

CL 3

43,07 42,03

438,47 425,62

TOTAL 41

91,04 86,69

DB 8

6,51 6,32

IL 5

71,24 69,64

GR 8

117,47 114,22

AG 7

20,67 20,17

TR 1

Activități eligibile

 ¢ Restaurarea, consolidarea, protejarea și con-
servarea monumentelor istorice;

 ¢ Restaurarea, protejarea, conservarea și reali-
zarea picturilor interioare, frescelor, picturi-
lor murale exterioare;

 ¢ Restaurarea și remodelarea plasticii 
fațadelor;

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

 ¢ Activități de marketing și promovare 
turistică a obiectivului restaurat, inclu-
siv digitizarea acestuia, în cadrul pro-

iectului.

Alocare POR
mil. lei

514,55

52,89

72,09 mil. lei
11

9

60,89 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 11 72,09 69,39

Contractate 9 60,89 57,43

mil. lei

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

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)



Ax
A 

pr
io

ri
tA

ră
 7

25

Ax
A 

pr
io

ri
tA

ră
 6

24

Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere  
de importanță regională

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a no-
durilor multimodale

Beneficiari eligibili

 ¢ UAT județ, parteneriate între UAT-uri (UAT județ și UAT 
județ/municipiu/oraș/comună)

Alocare POR
mil. lei

4.959,50

550,66

Activități eligibile

 ¢ Modernizarea și reabilitarea rețe-
lei de drumuri județene ce asigură 
conectivitatea, directă (drumuri 
județene sau trasee compuse din 
mai multe drumuri județene legate 
direct) sau indirectă (drumuri ju-
dețene/trasee legate de rețea prin 
intermediul unui drum național 
modernizat) cu rețeaua TEN-T, con-
struirea unor noi segmente de drum 
județean pentru conectarea la auto-
străzi sau drumuri expres;

 ¢ Construirea/modernizarea va-
riantelor ocolitoare cu statut de 
drum județean ce vor face parte din 
drumul județean respectiv, constru-

irea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru 
creșterea siguranței circulației;

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

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

 ¢ Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru 
pietoni și bicicliști.

Pentru această prioritate de investiții au fost deschise patru apeluri de pro-
iecte; astfel în cadrul primului apel cererile de finanțare au fost depuse la 
sediul ADR Sud Muntenia în perioada 16 mai – 16 noiembrie 2016, iar în 
cadrul celorlalte apeluri cererile au fost depuse exclusiv prin sistemul elec-
tronic 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 electronic MySMIS, în pe-
rioada 14 mai - 17 septembrie 2018.

1.910,10 mil. lei
20

10

987,96 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 20 1.910,10 1.766,10

Contractate 10 987,96 951,95

mil. lei

439,16 427,00

PH 4

CL 3

397,59 388,45

1.910,10 1.766,10

TOTAL 20

398,00 333,14

DB 5

115,13 102,09

IL 1

179,45 156,64

GR 3

182,51 166,03

AG 2

198,27 192,75

TR 2

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin  
dezvoltarea durabilă a turismului

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

Prioritatea de investiții 7.1

Alocare POR
mil. lei

558,26

61,64

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

Beneficiari eligibili

 ¢ Autorități și instituții ale administrației publice locale și par-
teneriate între acestea.
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171,60 165,21

TOTAL 12

64,07 61,20

DB 3

97,33 94,02

IL 8

10,20 9,99

PH 1

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de investiții 8.1

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

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

8.1.A - 
Ambulatorii

8.2 - 
Ambulanțe 8.2 - UPU 8.3.A - 

Vârstnici
8.3.B - Persoane cu 

dizabilități 8.3.C - Copii

Național 819,19 461,05 502,62 130,08 90,52 374,82

Sud Muntenia 125,50 0,00 0,00 20,47 0,00 0,00

mil. lei

171,60 mil. lei
12

6

102,93 mil. lei

Activități eligibile

 ¢ Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear 
(infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, 
parcuri balneare, modernizarea și crearea de baze de 
tratament);

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

 ¢ Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publi-
că, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor cone-
xe de utilitate publică;

 ¢ Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru 
valorificarea atracțiilor turistice;

 ¢ Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivu-
lui finanțat.

Proiecte Total Solicitat

Depuse 12 171,60 165,21

Contractate 6 102,93 97,90

mil. lei

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

Proiecte Total Solicitat

Depuse 29 287,75 263,66

Contractate 7 65,74 61,65

mil. lei

287,75 mil. lei
29

7

65,74 mil. lei

Beneficiari eligibili

 ¢ Unitățile administrativ-teritoriale;

 ¢ Parteneriate între UAT și unități sanitare publice cu personalitate juri-
dică proprie care au în componență unul sau mai multe ambulatorii.

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

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinde-
rea/dotarea infrastructurii ambulatori-
ilor existente;

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinde-
rea/dotarea infrastructurii pentru înfi-
ințarea de noi ambulatorii prin transfor-
marea spitalelor mici, ineficiente;

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinde-
rea/dotarea infrastructurii în vederea 
relocării ambulatoriilor existente

 ¢ Achiziționare dotări pentru infrastruc-
tura ambulatoriilor.

87,63 84,51

PH 10

CL 2

20,38 18,86

287,75 263,66

TOTAL 29

32,16 31,37

DB 3

56,85 49,06

IL 5

23,11 20,97

GR 2

36,44 31,01

AG 3

14,50 14,20

TR 2

* totalul include și proiectele aferente 
Ministerului Sănătății, implementate la 
nivelul mai multor județe.

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 comunitare integrate. În perioada 
11- 30 septembrie, Ghidul solicitantului aferent acestui apel s-a aflat în consultare publică. 

Beneficiari eligibili

 ¢ Autoritățile și instituțiile administrației publice locale și cen-
trale, definite și constituite conform legislației în vigoare;

 ¢ Parteneriate între UAT-uri și între UAT-uri și autorități sau in-
stituții publice.

Activități eligibile

 ¢ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
centrelor comunitare integrate;

 ¢ Accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare inte-
grate și a căilor de acces;

 ¢ Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (in-
clusiv branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de 
investiții).Până la data editării prezentului raport, apelul de proiecte afe-

rent acestui obiectiv specific nu a fost lansat. 

Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe

Beneficiari eligibili

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

 ¢ Inspectoratele județene pentru situații de urgență (ISU) ale 
fiecărui județ care aparține regiunilor de dezvoltare eligibi-
le pentru finanțare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-
Vest, Vest, Nord-Vest și Centru).

Activități eligibile

 ¢ Achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe specializate pen-
tru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți 
în stare critică și pentru victime multiple;

 ¢ Achiziția de posturi medicale avansate;

 ¢ Achiziția de autospeciale de transport pacienți în zona mon-
tană;

 ¢ Achiziția de unități de suport pentru accidente colective;

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

0,00 mil. lei
1

1

88,66 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 1 0,00 0,00

Contractate 1 88,66 62,06

mil. lei

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)

Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității 
și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 
Ambulanțe

Proiecte Total Solicitat

Depuse 9 105,12 81,95

Contractate 8 81,59 64,16

mil. lei

105,12 mil. lei
9

8

81,59 mil. lei
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Beneficiari eligibili

 ¢ Unitățile administrativ-teritoriale;

 ¢ Forme asociative între unitățile administrativ-teritoriale.

Activități eligibile

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea uni-
tăților de primiri urgențe/componentelor de primiri 
urgențe din unitățile funcționale regionale de urgen-
ță și din cadrul componentelor de interes strategic a 
rețelelor de unități spitalicești de urgență.

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv 
prin sistemul electronic MySMIS, în inter-
valul 18 octombrie 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.

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

Beneficiari eligibili

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

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

 ¢ Parteneriate între unități administrativ-terito-
riale sau alte entități de drept public și entități 
de drept privat - ONG-uri, unități de cult.

Activități eligibile

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastruc-
turii de servicii sociale fără componentă rezidențială, desti-
nată persoanelor vârstnice.

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

73,27 mil. lei
25

6

18,19 mil. lei

17,56 16,08

PH 5

CL 1

3,57 3,50

73,27 67,04

TOTAL 25

31,73 29,31

DB 12

16,09 15,15

GR 6

4,32 3,01

AG 1

Proiecte Total Solicitat

Depuse 25 73,27 67,04

Contractate 6 18,19 16,56

mil. lei

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)

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

Beneficiari eligibili

 ¢ DGASPC-urile Prahova și Argeș, pentru regiunea Sud Muntenia;

 ¢ Parteneriate între DGASPC și unități administrativ teritoriale și/
sau ONG-uri cu activitate în domeniul protecției și promovării 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale și/sau unități de cult acreditate ca furnizori de ser-
vicii sociale.

30,81 18,05

TOTAL 6

9,02 4,71

PH 221,79 13,34

AG 4

18,57 6,84

PH 1

105,12 81,95

TOTAL 9

6,96 6,69

DB 1

7,47 6,69

IL 1
13,85 10,06

AG 2

6,83 6,70

TR 1

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

* totalul include și proiectele aferente Ministerului Sănătă-
ții, implementate la nivelul mai multor județe.
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Activități eligibile

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

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

 ¢ 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;

 ¢ Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice pentru 
locuințele protejate/centrele de zi pentru persoane adulte cu diza-
bilități (inclusiv branșarea la utilități);

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

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

Proiecte Total Solicitat

Depuse 6 30,81 18,05

Contractate 6 30,79 21,43

mil. lei

30,81 mil. lei
6

6

30,79 mil. lei

5,27 4,57

PH 1

27,16 22,18

TOTAL 5

17,25 13,06

AG 3
4,64 4,55

IL 1

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

Beneficiari eligibili

 ¢ Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului 
(DGASPC-uri care se regăsesc în Lista de prioritizare elabo-
rată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție) - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, 
Prahova, Teleorman;

 ¢ 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, acre-
ditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, conform 
legislației în vigoare.

Activități eligibile

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastruc-
turii existente pentru centrele de zi pentru copii;

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

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobi-
le și transformarea lor în centre de zi pentru copii;

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobi-
le și transformarea lor în case de tip familial/apartamente 
pentru copii;

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin 
sistemul electronic MySMIS, în intervalul 3 iulie 
2017 – 3 ianuarie 2018. 0CO

NTRACTATE

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul electronic MyS-
MIS, în intervalul 20 iulie 2017 – 20 ianuarie 2018.

Aplicațiile au putut fi depuse începând cu 23 octombrie, prin 
intermediul aplicației electronice MySMIS, termenul limită de 
depunere fiind 1 iunie 2020, ora 17:00. 

Beneficiari eligibili

 ¢ Grupurile de acțiune locală, constituite din reprezentanți ai 
autorității publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afa-
ceri local, ai societății civile, ai zonei urbane marginalizate 
selectate pentru intervenție.

Activități eligibile

 ¢ Investițiile în infrastructura de locuire - construirea/reabili-
tarea/modernizarea locuințelor sociale;

 ¢ Investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale – rea-
bilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate me-
dico-social;

 ¢ Investiții în infrastructura de educație – construirea/reabili-
tarea/modernizarea de unități de învățământ preuniversitar;

 ¢ Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comu-
nității defavorizate;

 ¢ Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii între-
prinderilor de economie socială de inserție.

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale  
a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9.1
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Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1

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

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”, Apel 
dedicat învățământului obligatoriu

60,01 mil. lei
21

19

145,85 mil. lei

Proiecte Total Solicitat

Depuse 21 60,01 45,26

Contractate 19 145,85 116,45

mil. lei

Activități eligibile

 ¢ Construirea/reabilitarea/modernizarea/
extinderea/echiparea infrastructurii edu-
caționale pentru educația timpurie ante-
preșcolar și preșcolară.

Alocare POR
mil. lei

535,22

61,38

Perioada de depunere a proiectelor : 
04.01.2018 – 04.07.2018

Beneficiari eligibili

 ¢ Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții 
ale administrației publice locale).

* Sunt incluse în statistici și cele două proiec-
te depuse de Ministerul Educației Naționale.

21,76 13,91

PH 7

CL 3

9,14 4,97

60,01 45,26

TOTAL 21

18,07 16,29

DB 6

7,18 6,36

GR 2

3,86 3,73

AG 2

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Apel dedicat învățământului antepreșcolar și 
preșcolar

Alocare POR
mil. lei

540,84

57,57

90,90 87,07

PH 13

CL 7

49,70 46,56

496,40 477,31

TOTAL 62

260,58 254,36

DB 28

61,72 59,74

GR 8

22,76 21,17

AG 3

10,74 8,40

TR 2

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)
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Activități eligibile

 ¢ Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echipa-
rea infrastructurii educaționale pentru învățământul gene-
ral obligatoriu;

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclusiv prin sistemul 
electronic MySMIS, în intervalul 4 ianuarie - 9 iulie 2018.

496,40 mil. lei
62

10

209,25 mil. lei
Proiecte Total Solicitat

Depuse 62 496,40 477,31

Contractate 10 209,25 169,20

mil. lei

Beneficiari eligibili

 ¢ 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.

Activități eligibile

 ¢ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echipa-
rea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară 
(grădinițe);

 ¢ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echipa-
rea infrastructurii educaționale pentru învățământul general 
obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare);

Apel dedicat autorităților publice centrale

La nivelul Obiectivului specific 10.1, a fost lansat un apel comun pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar și învățământ obli-
gatoriu, beneficiarul exclusiv fiind Ministerul Educației Naționale. Au fost depuse două proiecte, câte unul pentru fiecare categorie.

Beneficiari eligibili

 ¢ Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale ad-
ministrației publice locale).

Activități eligibile

 ¢ Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot par-
cursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale).

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

Depunerea aplicațiilor s-a făcut exclu-
siv prin sistemul electronic MySMIS, 
în intervalul 4 ianuarie - 10 iulie 2018.

Alocare POR
mil. lei

178,19

13,74

13,35 12,86

PH 1

CL 1

2,15 2,11

49,23 47,95

TOTAL 5

24,85 24,35

DB 2

8,88 8,64

AG 1

1CO

NTRACTATE
13,35 12,86

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Beneficiari eligibili

 ¢ Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale ad-
ministrației publice locale).

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

Alocare POR
mil. lei

421,37

51,35

Activități eligibile

 ¢ Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infras-
tructurii educaționale universitare.

Proiecte Total Solicitat

10.1.A - creșe și grădinițe 1 90,42 72,24

10.1.B - învățământ obligatoriu 1 110,51 73,04

mil. lei
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Beneficiari eligibili

 ¢ Instituții de învățământ superior de stat.

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

57,78 56,63

PH 2

120,42 118,60

TOTAL 4

62,64 61,97

DB 2

1CO
NTRACTATE

27,96 27,40

£ Nr. proiecte    

£ Valoare totală (mil. lei)

£ Valoare solicitată (mil. lei)

Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare  
a proprietăților în cadastru și cartea funciară

Prioritatea de investiții 11.1

Consolidarea capacității instituționale și o administrație 
publică eficientă

Beneficiari eligibili

 ¢ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

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. 

Activități eligibile

 ¢ Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării siste-
matice în zonele rurale ale României;

 ¢ Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;

 ¢ Politici, strategii și management.

Asistență tehnică

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

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

Activități eligibile

 ¢ Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor In-
termediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR.

Beneficiari eligibili

 ¢ Autoritatea de Management și Organismele Intermediare 
POR.

Axa prioritară 12 - Asistență 
tehnică

Prioritatea de investiții 12.1

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 13.1

Alocare POR
mil. lei

1.119,46

145,51

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

Activități eligibile

 ¢ Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centre-
lor sociale de zi cu una sau mai multe funcțiuni, pentru copii, vârstnici, pentru 
persoane adulte cu dizabilități și pentru alte categorii de persoane vulnerabile, 
conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 ¢ Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infras-
tructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (școli pentru cla-
sele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea 
folosinței inițiale a clădirilor;

 ¢ Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor 
cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre 

1CO

NTRACTATE

1.439,39 1.223,48
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Axa prioritară 15 - Inițiativa pentru IMM-uri

176,78 158,83

PH 11

CL 1

30,44 23,19

526,04 487,87

TOTAL 29

168,82 160,73

DB 9

43,57 42,11

IL 3

22,87 22,41

AG 1

83,56 80,59

TR 4

0CO

NTRACTATE

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență

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

Beneficiari eligibili

 ¢ Ministerul Sănătății

Activități eligibile

 ¢ Construirea/dotarea spitalelor de urgență regionale;

Axa prioritară 14 - Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență

Prioritatea de investiții 14.1

Alocare POR
mil. lei

1.427,31

0,00

Prioritatea de investiții 15.1

Alocare POR
mil. lei

1.189,43

0,00

Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare în vederea 
creșterii productivității, inovării și a capacității IMM-urilor 
de a se dezvolta pe piețele regionale, naționale și inter-
naționale, 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 inter-
mediar financiar unui IMM, inclus în portofoliul de credite 
acoperit de facilitare. 

Beneficiari eligibili

 ¢ Microîntreprinderile, întreprinderile mici și între-
prinderile mijlocii atât din mediul urban, cât și rural, 
din toate regiunile (inclusiv regiunea București Ilfov).

Intermediarii financiari selectați: Raiffeisen Bank, Pro-
Credit Bank Romania, Banca Comercială Română, Banca 
Transilvania și Bancpost, Libra Bank, ING și BRD.

Vor putea primi finanțare toate sectoarele economice, 
cu excepția agriculturii și a celor care sunt restricționate 
prin regulamentele europene (ex. tutun, băuturi alcoo-
lice distilate, arme și muniții, cazinouri, jocuri de noroc, 
energie nucleară etc).

Activități eligibile

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

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

 ¢ Creditul să fie acordat unor IMM eligibile, pentru activități eligibile, 
conform prevederilor din prezenta schemă, coroborate cu cele din 
acordul operațional dintre FEI și intermediarul financiar (Ordinul 
2400/2017);

 ¢ Durata creditelor să fie de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de gra-
ție (dacă este cazul); 

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

 ¢ Întreprinderea eligibilă poate beneficia de acoperirea garanției 
pentru unul sau mai multe credite, cu condiția respectării regulilor 
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:

 ¢ Valoarea maximă a investiției admise

 ¢ Valoarea colateralului solicitat beneficiarului

educaționale, centre recreative, biblioteci, mu-
zee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței 
inițiale a clădirilor;

 ¢ Construirea/extinderea/modernizarea/reabili-
tarea drumurilor publice din limitele adminis-
trative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de 
categoria funcțională; de asemenea, pot fi con-
struite/extinse/modernizate/reabilitate toate 
elementele componente ale acestor drumuri 
publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, 
trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pa-
sarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, 
aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru 
rețele etc.

Beneficiari eligibili

 ¢ Unitățile administrativ-teritoriale orașe/munici-
pii, sub 100.000 de locuitori, definite conform 
legislației în vigoare.

£ Nr. proiecte     £ Valoare totală (mil. lei)     £ Valoare solicitată (mil. lei)
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ere, feroviare și aeriene (sprijinită prin Axa prioritară 6 - Îm-
bunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională);

 ¢ Încurajarea energiilor durabile (sprijinită prin Axa prioritară 
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon);

 ¢ Promovarea culturii și a turismu-
lui, a contactelor directe între oameni 
(sprijinită prin Axele prioritare 5 - Îmbu-
nătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural și 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea durabilă 
a turismului ale Programului Operațional 
Regional).

 ¢ Regenerarea orașelor mici și mijlo-
cii (sprijinită 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, Teleor-
man, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Ga-
lați, Tulcea și Constanța.

Alocarea financiară pentru sprijinirea obiec-
tivelor Strategiei Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării este gestionată la nivel na-
țional.

Investiții Teritoriale Integrate (ITI)

Acest instrument de investiții teritoriale integrate este utilizat în-
tr-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 conformitate cu 
Strategia Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării, elaborate cu spri-
jinul Băncii Mondiale.

Liniile de finanțare ale POR ce contribuie la implementarea 
acestei strategii sunt axele prioritare ce vizează: îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2); 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
(Axa prioritară 3); îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa 
prioritară 5); îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională (Axa prioritară 6); diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului (Axa prioritară 7); dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și sociale (Axa prioritară 8); îmbună-
tățirea 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 educaționale, 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 defavori-
zate identificate în cadrul zonelor vulnerabile din zonele urbane 
marginalizate.

Implementarea DLRC (prin POR și POCU) are ca obiectiv integra-
rea socială și dezvoltarea comunităților marginalizate din ora-
șele României, prin stimularea asocierii „de jos în sus” (tip bot-

tom-up), a actorilor dintr-o zonă urbană care elaborează și aplică 
strategii integrate de dezvoltare locală.

Tipurile de investiții cuprinse în cadrul proiectelor finanțate prin 
intermediul DLRC, prin POR, se vor axa atât pe infrastructura de 
locuire (locuințe sociale), infrastructura socială (sănătate, servicii 
sociale), cât și pe infrastructura de economie socială (întreprin-
deri de economie socială de inserție) și educațională (creșe, gră-
dinițe, școli etc.).

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 
(SUERD)

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 
este importantă pentru România din perspectiva transformării 
Regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prospe-
ră, precum și de ridicare a standardului de viață al comunităților 
locale.

Oportunitățile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi sus-
ținute investiții care să aducă creștere economică, prin valorifica-
rea potențialului turistic, creșterea coeziunii sociale și crearea de 
noi locuri de muncă.

Principala provocare pentru România este reprezentată de trans-
formarea Regiunii Dunării într-o zonă competitivă, dinamică și 
prosperă, precum și de ridicarea standardului de viață al comu-
nităților locale. Mai multe dintre județele riverane Dunării, din 
zona de sud a României, sunt unele dintre cele mai slab dezvol-
tate din punct de vedere economic din cadrul Uniunii Europene 
și, de aceea, implicarea autorităților locale ar putea contribui la 
creșterea competitivității și la revitalizarea socio-economică a lo-
calităților cu potențial de creștere.

Ariile prioritare SUERD la care vor contribui investițiile POR sunt 
următoarele:

 ¢ Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității - legături ruti-

Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-2020
Județ Nr. 

proiecte 
depuse

Nr. 
proiecte 
semnate

Valoare 
totală *

Valoare 
solicitată *

CL 7 0 128,49 118,67

3.1 4 0 22,75 22,04

5.1 1 0 21,49 20,89

6.1 1 0 53,82 52,54

13.1 (9b) 1 0 30,44 23,19

GR 13 4 179,25 160,96

3.1 5 0 36,34 21,93

5.1 5 2 51,81 48,68

5.2 1 1 4,44 4,16

6.1 1 1 67,65 67,56

13.1 (9b) 1 0 19,02 18,62

IL 12 4 260,76 247,90

3.1 5 0 17,86 13,34

5.1 3 3 36,51 35,51

6.1 1 1 134,05 131,02

13.1 (9b) 3 0 72,34 68,02

TR 8 1 106,51 97,76

3.1 4 1 43,82 36,69

13.1 (9b) 4 0 62,70 61,07

Total 40 9 675,02 625,29

* mil. lei
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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 RE-
GIO

Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională

DJ Drum Județean
DLRC Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității
ESM Evaluarea Strategică de Mediu
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FSE Fondul Social European
HG Hotărâre de Guvern
IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii
ITI Investiții teritoriale integrate
ITT Entitate de Inovare și Transfer Tehnologic
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice
MFE Ministerul Fondurilor Europene
MO Monitorul Oficial
OI Organism Intermediar

ONG Organizație Non-Guvernamentală
OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului
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
PI Prioritate de investiții
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 

Dunării
TEN-T Rețeaua Transeuropeană − Transport
UAT Unitatea administrativ-teritorială
UC Unitate de cult
UE Uniunea Europeană

SEDIUL AGENȚIEI DIN CĂLĂRAȘI

Adresă: Str. General Constantin Pantazi, 
nr. 7A, cod 910164, mun. Călărași, jud. 
Călărași

Tel.: 0242/331.769

Fax: 0242/313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Adresă: sediul Consiliului Județean 
Argeș, Piața Vasile Milea, nr. 1, et. III, 
cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș

Tel./fax: 0248/222.250

E-mail: arges@adrmuntenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Adresă: sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița, Piața Tricolorului, nr. 1, et. 
IV, cam. 100/101, mun. Târgoviște, jud. 
Dâmbovița

Tel./fax: 0345/100.018

E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN GIURGIU

Adresă: B-dul Mihai Viteazu, nr. 4,  
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Tel./fax: 0246/215.271

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Adresa: sediul Consiliului Județean 
Ialomiței, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, 
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. 
Ialomița

Tel./fax: 0343/101.139

E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Adresă: sediul Consiliului Județean Pra-
hova, Str. Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 
626/627, cod 100066, mun. Ploiești, 
jud. Prahova

Tel./fax: 0244/595.594

E-mail: prahova@adrmuntenia.ro

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

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

Tel.: 0344/111.340

Fax: 0344/111.341

E-mail: dezvoltare.urbana@adrmun-
tenia.ro

BIROUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul 
județean Teleorman, Str. Ion Creangă, 
nr. 52-54, etaj 6, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman

Tel./fax: 0347/101.000

E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro

Informațiile oferite în acest material respectă normele legislative în vigoare cu privire la 
copyright. Responsabilitatea aparține în totalitate editorului materialului. Design, mache-
tare și tipărire: COPERTA CREATIVE SOCIETY SRL

Date de contact ADR Sud Muntenia
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