www.inforegio.ro

cuprins

VI.

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural
1.

Prioritatea de investiții 5.1

2.

Prioritatea de investiții 5.2

VII. Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
1.

Lista acronimelor și abrevierilor
Cuvânt înainte
I.

II.

Considerații generale privind POR 2014-2020
1.

Obiectivele și bugetul Programului Operațional Regional 2014-2020

2.

Noile tipuri de investiţii finanțate prin POR 2014-2020

3.

Noi elemente pentru conceperea proiectelor

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
1.

III.

IV.

V.

4
6

IX.

X.

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
1.

Prioritatea de investiții 2.1

2.

Prioritatea de investiții 2.2

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
1.

Prioritatea de investiții 3.1

2.

Prioritatea de investiții 3.2

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

12

Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
1.

Prioritatea de investiții 1.1
XI.

28

Prioritatea de investiţii 8.1

mediul urban

11

26

Prioritatea de investiţii 7.1

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
1.

24

Prioritatea de investiţii 6.1

VIII. Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
1.

22

Prioritatea de investiții 9.1

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
1.

30

31

Prioritate de investiții 10.1

XII. Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru
14

şi cartea funciară
1.

Prioritate de investiții 11.1

XIII. Axa prioritară 12 - Asistență tehnică
17

1.

32

33

Prioritate de investiții 12.1

XIV. Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-2020

1.

Prioritatea de investiții 4.1

2.

Prioritatea de investiții 4.2

1.

Investiții teritoriale integrate (ITI)

3.

Prioritatea de investiții 4.3

2.

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

4.

Prioritatea de investiții 4.4

3.

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)

34

02

Lista acronimelor și abrevierilor

Lista acronimelor și abrevierilor

Broșura
POR
2014-2020

ADR

Agenția pentru Dezvoltare Regională

MDRAP

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

AM

Autoritatea de Management

MFE

Ministerul Fondurilor Europene

AM POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional MO

Monitorul Oficial

AMR

Asociația Municipiilor din România

OI

Organism Intermediar

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ONG

Organizații Non-Guvernamentale

ANRMAP

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achi- OUG

Ordonanța de Urgență a Guvernului

zițiilor Publice
APL

Autoritate publică locală

PIB

Produsul Intern Brut

AT

Asistență Tehnică

PMUD

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

CCT

Centru de transfer tehnologic

PNDR

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

CDR

Consiliul pentru Dezvoltare Regională

PO

Programul Operațional

CE

Comisia Europeană

POAT

Programul Operaţional Asistență Tehnică

CJ

Consiliul Județean

POC

Programul Operaţional Competitivitate

CM POR

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional

POCA

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

CNC

Comitetul Național de Coordonare a Instrumentelor Structurale

POM

Programul Operaţional Infrastructură Mare

CSNR

Cadrul Strategic Național de Referință

POR

Programul Operațional Regional

DCI

Document Cadru de Implementare

POCU

Programul Operaţional Capital Uman

DGP

Direcția Gestionare Program

PI

Prioritate de investiții

DG REGIO

Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională

SEAP

Sistemul Electronic de Achiziții Publice

DJ

Drum Județean

SIDU

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană

DLRC

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii

SMIS

Sistemul Unic de Management al Informației

ESM

Evaluarea Strategică de Mediu

SNDR

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională

FEDR

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

SUERD

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

FSE

Fondul Social European

TEN-T

Rețeaua Transeuropeană − Transport

HG

Hotărâre de Guvern

UAT

Unitatea administrativ-teritorială

IMM

Întreprinderi Mici și Mijlocii

UC

Unitate de cult

ITI

Investiții teritoriale integrate

UE

Uniunea Europeană

ITT

Inovare și transfer tehnologic
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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

În plus, credem că este un lucru bun faptul că s-a introdus criteriul

apeluri de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și

competitivității, deoarece criteriul „primul venit – primul servit” a adus

pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

nemulțumiri aplicanților din mediul privat în perioada de programare
anterioară. Totodată, sunt specificați indicatorii de proiect, aceștia fiind mult mai clari: fie menținerea numărului de salariați, fie creșterea

cuvânt înainte

numărului de salariați. De asemenea, grila de punctare este anexă la
Ghidul solicitantului și credem că orice potențial beneficiar își poate
face singur o auto-evaluare cât mai aproape de realitate.

Liviu Mușat,
Director ADR Sud Muntenia
„Prioritatea zero – sprijinirea potențialilor beneficiari
ai fondurilor europene”
POR 2014-2020 reprezintă o mare oportunitate de finanţare ne-

Prin activitatea instituţiei noastre încercăm să fim un sprijin real,

rambursabilă, cu ajutorul căruia putem să producem o schimbare

în special pentru administraţia publică locală, dar din ce în ce mai

în bine în regiunea Sud Muntenia. Nu va fi uşor, însă regiunea

mult dorim să ne îndreptăm şi spre mediul de afaceri. Practic,

noastră poate avea un viitor bun. Dar pentru a scoate la lumină

prioritatea noastră zero este sprijinirea potențialilor beneficiari

potenţialul excepțional al acestei regiuni, cooperarea este esen-

ai fondurilor europene. Pentru această perioadă de programare

ţială, fie că este vorba de cooperare între judeţe, între centru

suntem preocupaţi să identificăm şi să încurajăm cât mai mul-

şi regiuni sau între comunităţile cu nevoi şi agenţia noastră, în

te proiecte importante pentru comunitățile regiunii noastre. Din

calitate de partener al acestor comunităţi.

acest motiv am fost, suntem și vom fi în continuare alături de
potenţialii beneficiari din regiunea noastră, prin activităţile de
helpdesk derulate exclusiv pentru sprijinirea lor.

În final, ca o recomandare, îndemnăm solicitanţii să nu aplice pe programe europene, în general, pentru a accesa fonduri nerambursabile,
dacă nu au identificat o nevoie reală ce poate fi soluţionată prin proiectul pe care doresc să îl realizeze şi dacă acesta nu aduce un plus
economic. Orice proiect ce rezolvă o problemă de natură economică,
la rândul lui, poate crea noi premise pentru proiectele de natură so-

De asemenea, dacă aplicanţii îşi vor manifesta interesul de a accesa

cială. Mediul de afaceri trebuie încurajat, deoarece acesta aduce bani

fonduri prin depunerea unui număr cât mai mare de proiecte în cadrul

pentru susţinerea comunităţilor locale. Proiectele trebuie să fie bine

unei linii de finanțare, este posibil să asistăm la o realocare de fonduri

realizate. Astfel, cu cât calitatea documentaţiei tehnice este mai bună,

în cadrul programului, aşa cum s-a întâmplat în perioada 2007–2013,

cu atât problemele întâmpinate pe perioada derulării proiectului sunt

când de-a lungul acestui exerciţiu financiar au fost deschise mai multe

mai reduse.
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Considerații generale privind POR 2014-2020

Considerații generale privind POR 2014-2020

1. Obiectivele și bugetul POR 2014-2020

Considerații generale privind por 2014-2020
Programul Operațional Regional POR 2014-2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management, și a fost
adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin
acordul cadru de delegare semnat împreună cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (AM POR)

Programul Operaţional Regional
2014-2020 succede POR 2007–

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creș-

Aceste obiective sunt reprezentate prin cele 11 axe

2013, având de două ori mai mul-

terea competitivității economice și îmbunătăţirea con-

prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în

te axe, o alocare financiară cu

dițiilor de viață ale comunităților locale și regionale,

total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din

70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de

prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a con-

care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin

investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

dițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o

Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1,5

dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestio-

miliarde de euro - contribuția națională.

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR 2014-2020 are la bază prioritățile

neze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul

comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada

lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

2014-2020, elaborate de fiecare din cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională și
sintetizate în Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020.

în toamna anului 2015, a devenit Organism Intermediar

În același timp, POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaționale

pentru implementarea Programului Operațional Regional

active în România în perioada de programare 2014-2020:

2014-2020 în Sud Muntenia.

2. Noi tipuri de investiţii finanțate prin POR 2014-2020
Spre deosebire de perioada anterioară de programare

nivelul scăzut de asimilare a inovării în firme. Ast-

bugetară, noul POR 2014–2020 finanțează în plus tipuri

fel, proporţia IMM-urilor care au introdus un produs

de investiții pentru:

sau un proces inovator este sub 3%, ceea ce este

•

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;

•

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020;

•

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

•

Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020;

•

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020;

primă problemă evidenţiată în analizele efectuate

•

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

pentru alcătuirea noului program o constituie tran-

și cu strategiile sectoriale/ naționale în domeniile sale de intervenție.

•

cercetare, dezvoltare și inovare pentru
IMM, prin centre de transfer tehnologic: o

sferul limitat al rezultatelor cercetării în piaţă şi

extrem de puţin. Mai mult, două treimi dintre întreprinderile noi dispar în primul an de viaţă. Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una
dintre noutățile absolute ale noului program, ca

...
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spitale regionale, precum și de reabilitarea și

noul program include acum în proiectele de efi-

modernizarea unităților de primiri urgență din

rilor judeţene care fac legătura cu reţelele de transport european

tip de investiții ce stimulează inovarea, pentru

ciență energetică şi clădirile publice, precum și

spitalele județene, ceea ce reprezintă o nouta-

(TEN-T).

a introduce în circuitul economic rezultatele

iluminatul public.

te față de vechiul Regio, în care se reabilitau și

servicii noi sau îmbunătățite. Astfel, potențialii

•

modernizau doar spitale și ambulatorii.

creșterea mobilității urbane: scopul este

•

•

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): faţă de Regio 2007-2013, unde intervenţiile în tipu-

infrastructura socială: centre comuni-

rile de zone defavorizate au fost realizate fie de autorităţile publice

mine pe cetăţeni să renunţe la maşina persona-

tare integrate socio-medicale ce vor oferi atât

locale, fie de reprezentanţi ai societăţii civile, noul Regio propune

lă şi să apeleze la transportul public, cât mai

servicii sociale, cât și medicale, față de centre-

o abordare integrată. Astfel, comunitățile marginalizate vor putea

OUG nr. 57/ 2002 și HG nr. 406/ 2003;

prietenos cu mediul. Astfel, investițiile se vor

le sociale reabilitate în programul Regio 2007-

implementa proiecte de incluziune socială şi combatere a sărăci-

adresa inclusiv transportului public electric și

2013, prin care se ofereau doar servicii sociale.

ei, pe baza unor strategii de dezvoltare locală. Aceste proiecte pot

incubatoare de afaceri: pe lângă sprijinul

nemotorizat, precum şi construirii unei infras-

primi finanțare din POR 2014-2020 (prin Axa priori-

oferit direct companiilor, se vor acorda facili-

tructuri necesare funcţionării acestuia (ex.:

tară 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale

tăți pentru companii nou înfiinţate prin inter-

staţii de alimentare electrice). Toate acestea

a comunităților defavorizate din mediul urban”) şi

mediul incubatoarelor de afaceri;

se vor derula pe baza Planurilor de mobilita-

din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

eficienţa energetică, inclusiv a clădiri-

te urbană durabilă, obligatorii pentru fiecare

(Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub res-

oraș.

ponsabilitatea comunității”).

de a avea un transport eficient, care să-i deter-

beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate
acele entități juridice care fac transfer tehnologic, conform legislației în vigoare, respectiv

•

infrastructura rutieră: modernizarea şi reabilitarea drumu-

ventilaţie etc.. Pe lângă clădirile rezidenţiale,

cercetării, transformate în produse, procese și

•

Considerații generale privind POR 2014-2020

lor publice: fondul de clădiri din România a
fost construit la standarde scăzute în timpul re-

•

infrastructura educaţională pentru

gimului comunist, iar renovarea acestuia a fost

preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-

neglijată. Performanța energetică a clădirilor

2013, când se modernizau sau reabilitau doar

este foarte slabă, ceea ce duce la utilizarea

structuri din învăţământul primar, gimnazial,

ineficientă a energiei. Dacă prin Regio 2007-

liceal şi universitar, noul program include şi

2013 s-a început anveloparea blocurilor de

reabilitarea şi modernizarea clădirilor utilizate

locuinţe şi refacerea izolaţiilor acestora, prin

în educaţia ante şi preşcolară (creșe și grădi-

POR 2014-2020 se vor finanța proiecte comple-

nițe).

xe ce presupun folosirea unor tehnologii noi,
care să crească eficienţa energetică: noi tipuri
de circuite electrice, instalaţii de încălzire,

•

infrastructura de sănătate: construirea şi dotarea spitalelor regionale: sănătatea
va beneficia de construirea și echiparea a trei

•

•

Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea permit inter-

• înregistrarea proprietăţilor din mediul
rural în Sistemul Integrat de Cadastru şi

venţii concentrate şi corelate pe mai multe domenii dintr-o singu-

Carte Funciară: POR 2014-2020 va cofinanța,

Dunării are alocate 411,81 milioane de euro din POR 2014-2020 (iar

prin Axa prioritară 11, o parte din Programul Nați-

cu contribuția tuturor Fondurilor Europene Structurale şi de Inves-

onal de Cadastru și Carte Funciară al României. În

tiţii 2014 - 2020 ar putea ajunge la 1 miliard de euro), pentru un

acest scop sunt alocate 300 de milioane de euro.

areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul

Programul s-ar putea întinde pe 7 - 8 ani și ar urma

Rezervației Biosfera Delta Dunării, din județul Tulcea și din nordul

să funcționeze pe principiul cadastrului general:

județului Constanța.

realizarea cadastrului complet, intravilan/ extravilan, pentru o unitate administrativ-teritorială.

ră zonă, pentru dezvoltarea integrată a acesteia. Astfel, ITI Delta
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3. Noi elemente pentru conceperea proiectelor

Axa prioritară 1

Axa prioritară 1

Indicatori de proiect mai clari și strict monitorizați
•

spre deosebire de Regio 2007-2013, care era mai flexibil în ceea ce priveşte indicatorii de proiect, în POR 2014-2020, aceştia sunt mult mai clar enunțați și strict

Promovarea transferului tehnologic

monitorizați.
Axarea pe proiecte integrate

1. Prioritatea de investiții 1.1

•

o altă noutate este axarea pe proiecte integrate, care să multiplice efectele de

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de

dezvoltare.

cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvolta-

Un nou mod de lucru
•

scurtarea perioadei de evaluare şi selecţie, prin cumularea unor etape (de exemplu: vizita la fața locului se va realiza în etapa de evaluare tehnică și financiară);

•

de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin

206.508.136

specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată,
liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de

Bugetul total alocat la nivelul

primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor

contractului;

regiunii Sud Muntenia

de uz general

acordarea de punctaj suplimentar proiectelor aflate în fază avansată de execuţie;

•

atribuirea finanţării în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

32.504.381
exprimat în Euro

activități eligibile

utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de investiții
ale programului;

•

național

rea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile

reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării

•

•

Bugetul total alocat la nivel

decontarea cererilor de plată, adiacent procedurii de rambursare - o schimbare
deja implementată pentru Regio 2007-2013, care a dus la creşterea nivelului de
absorbţie.

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

Beneficiari eligibili

• Achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță
specializată în afaceri;
• Crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea și oferta de proprietate intelectuală.

• Entități juridic constituite care furnizează activități de transfer
tehnologic din mediul urban și mediul rural, cu excepția regiunii
București-Ilfov
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Axa prioritară 2

Axa prioritară 2

Axa prioritară 2

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii

2. Prioritatea de investiții 2.2
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

activități eligibile

Beneficiari eligibili

• Construirea/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/

• IMM-uri non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii

servicii pentru IMM-uri, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale;
Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

758.448.060

107.559.950

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

exprimat în Euro

• Promovarea produselor și servicilor, realizarea de
site-uri pentru prezentarea activității și a produse-

1. Prioritatea de investiții 2.1

lor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente

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

de vânzare online, facilitarea comerțului și inovații
specifice;
• Activități specifice procesului de internaționalizare

activități eligibile

Beneficiari eligibili

• Construirea/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/

• Microîntreprinderi din mediul urban, precum și incubatoare și acce-

(participarea la târguri și expoziții internaționale,
investiții în adaptarea proceselor tehnologice de
producție la sistemele de certificare și standardi-

servicii a microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale

zare specifice piețelor de export etc.).

leratoare de afaceri din mediul urban, dar și din mediul rural

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

CLEMANS AL-GLASS SRL Piteşti: Fabrică
de tâmplărie AL şi PVC

non-agricole pentru mediul rural
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Axa prioritară 3

Axa prioritară 3

Axa prioritară 3

• Implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop
îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor
de energie;
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu cor-

Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon

puri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de
viață;

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

• Orice alte activități ce conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate,

1. Prioritatea de investiții 3.1

lucrări de reparații la fațade etc.);

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

• Modernizarea sistemului de încălzire: repararea/ înlocuirea centralei termice de bloc/ scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme
alternative de producere a energi-

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

1.187.283.701

131.984.569

ei din surse regenerabile – panouri
solare electrice, pompe de căldură
și/ sau centrale termice pe biomasă

exprimat în Euro

etc..

activități eligibile
• Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor
și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
• Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și
climatizare, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de
încălzire centralizată, după caz;

Panouri solare - Centrul de afaceri „Lumina
Verde” din Ploiești, jud. Prahova

...
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Axa prioritară 3

Axa prioritară 4

2. Prioritatea de investiții 3.2
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea

Axa prioritară 4

planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

1.187.283.700

133.666.917

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
1. Prioritatea de investiții 4.1

exprimat în Euro

activități eligibile

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

• Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: achiziționarea de material rulant electric/ vehicule ecologice, inclusiv pentru pro-

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

1.126.408.011

177.296.621

iecte-pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă, inclusiv construirea unor depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusiv pentru vehiculele de

exprimat în Euro

transport public etc.;
• Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea infrastructurii necesare transportului electric; construirea/ modernizarea/

activități eligibile

reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete
etc.); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone etc.;
• Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană:
realizarea de sisteme de monitorizare video bazată pe instrumente
inovative și eficiente de management al traficului; modernizarea/

reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/

Beneficiari eligibili

reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate pe măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 și realizarea sisteme-

• Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: achiziţionarea de material rulant electric/ vehicule ecologice (EEV); modernizarea/

• Autoritățile publice din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu

lor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alinea-

operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință

mente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).

de județ, eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR

reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea de depouri noi pentru transportul
electric; realizarea de trasee separate exclusiv pentru vehiculele de transport public;
• Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: construirea infrastructurii necesare transportului electric, inclusiv staţii de alimentare a
automobilelor electrice; construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte

17

18

Axa prioritară 4

Axa prioritară 4

de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc.); crearea de
zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului
auto în anumite zone etc.;
• Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
(ex.: realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea
sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2);

Beneficiari eligibili

• Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.:

• Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de

• Instalarea Wi-Fi în spațiile publice;

zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.);

Beneficiari eligibili
• Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de

transport public) din municipiile reședință de județ (inclusiv în par-

• Dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.);

județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția

teneriat cu localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu

• Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse inter-

municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare prin ITI Delta

excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare prin ITI

vențiilor, inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice

Delta Dunării)

(străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în mă-

Dunării)

sura în care sunt necesare lucrări pentru facilitarea accesibilității la
obiectivul de investiții).

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

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

125.156.446

19.699.625
exprimat în Euro

Oraşul Sinaia, jud. Prahova

activități eligibile
• Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
• Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, precum și crearea de trotuare;
• Amenajarea de spații verzi (ex.: defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare,
pergole, grilaje etc.; plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantarea de arbori);

...

19

20

Axa prioritară 4

Axa prioritară 4

3. Prioritatea de investiții 4.3

4. Prioritatea de investiții 4.4

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

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

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

58.823.530

9.258.824
exprimat în Euro

activități eligibile

Bugetul total alocat la nivel

activități eligibile

Beneficiari eligibili

național

• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţio-

• Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone

• Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de

verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri

județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția

de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive

municipiului Tulcea

tehnologice şi şcoli profesionale).

• Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale adminis-

extinde serviciile publice de bază (construcție/ reabilitare/ moder-

trației publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv lo-

nizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;

calitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția muni-

• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea tuturor tipurilor de utilități

cipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare prin ITI Delta Dunării)

de bază la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze,
electricitate, apă, salubritate);
• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi
de acces.
Grădinița Colegiului Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel, jud. Argeș

regiunii Sud Muntenia
12.036.471
exprimat în Euro

• Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau

Bugetul total alocat la nivelul

nale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee

Beneficiari eligibili

și recreaționale (ex.: terenuri de sport etc.);

76.470.588

Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte,
jud. Dâmboviţa
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Axa prioritară 5

Axa prioritară 5

Axa prioritară 5

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

Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural
1. Prioritatea de investiții 5.1
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

2. Prioritatea de investiții 5.2
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

139.532.228

14.449.675
exprimat în Euro

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

326.971.215

39.312.571

activități eligibile
• Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

exprimat în Euro

activități eligibile

• Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, precum și crearea de trotuare;
• Amenajarea de spații verzi;
• Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate;

• Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor
istorice;
• Restaurarea, protejarea, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

• Dotări pentru expunerea şi protejarea patrimoniului cultural mobil
şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

• Instalarea Wi-Fi în spațiile publice;
• Dotarea cu mobilier urban;
• Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice.

Beneficiari eligibili
• Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei dedicate
dezvoltării urbane (AP 4)
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Axa prioritară 6

Axa prioritară 6

Axa prioritară 6

• Construirea/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/ realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei;
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale;
• Construirea/ modernizarea de staţii pentru transport public pe tra-

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională

seul drumului judeţean;
• Realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere pentru pietoni
şi biciclişti.

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

1. Prioritatea de investiții 6.1
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

1.068.366.710

127.647.657
exprimat în Euro

activități eligibile
• Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene ce asigură conectivitatea, directă
(drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau
indirectă (drumuri județene/ trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național
modernizat) cu rețeaua TEN-T; construirea unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
Drumul Judeţean de centură 236, jud. Prahova
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Axa prioritară 7

Axa prioritară 7

Axa prioritară 7

• Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice;
• Activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.

Diversificarea economiilor locale
prin dezvoltarea durabilă a turismului

Beneficiari eligibili
• Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între acestea

1. Prioritatea de investiții 7.1
Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului 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

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

118.898.624

15.635.592
exprimat în Euro

activități eligibile
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, reţele de captare şi transport, parcuri balneare, modernizarea şi
crearea de baze de tratament);
• Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
• Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;

Parcul balnear din stațiunea balneoclimaterică
Amara, jud. Ialomița
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Axa prioritară 8

Axa prioritară 8

Axa prioritară 8

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

„respiro”, centre de consiliere, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, cantine sociale etc.);
• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc..

Beneficiari eligibili
• Autorități și instituții ale administrației publice locale (UAT) și parteneriate între acestea și Ministerul Sănătății;
• Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat și parteneriate între aceștia și autoritățile și instituțiile publice locale.

1. Prioritatea de investiții 8.1
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și

Centrul de Îngrijire și Asistență Socială din Slobozia,
jud. Ialomița

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Bugetul total alocat la nivel național

Bugetul total alocat la nivelul regiunii Sud Muntenia

764.454.318

66.939.324
exprimat în Euro

activități eligibile
• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;
• Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente;
• Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe;
• Construirea/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale;
• Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială (centre de zi, centre de tip

Centrul de Asistență Medico-Socială din
comuna Bucșani, jud. Dâmbovița
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Axa prioritară 9

Axa prioritară 10

Axa prioritară 9

Sprijinirea regenerării economice și sociale
a comunităților defavorizate din mediul urban

Axa prioritară 10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
1. Prioritatea de investiții 10.1

1. Prioritatea de investiții 9.1

Bugetul total alocat la nivel
național

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Bugetul total alocat la nivel

petențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și

Bugetul total alocat la nivelul

352.190.239

formare

101.405.999

activități eligibile

național

Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de com-

Bugetul total alocat la nivelul

activități eligibile

regiunii Sud Muntenia

regiunii Sud Muntenia
• Investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuinţelor
14.100.784

sociale;
• Investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ modernizarea centre-

cația timpurie - antepreșcolară și preșcolară;
exprimat în Euro

lor comunitare integrate medico-sociale;

• Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității
defavorizate;
• Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

exprimat în Euro

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

• Investiţii în infrastructura de educaţie – construire/ reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar;

41.152.516
• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru edu-

• Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţiona-

Beneficiari eligibili
• Grupurile de Acţiune Locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local,

le pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul
vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);

Beneficiari eligibili

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

• Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale

ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru

administraţiei publice locale), precum și instituţii de învăţă-

intervenție

mânt superior de stat
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Axa prioritară 11

Axa prioritară 12

Axa prioritară 11

Axa prioritară 12
Bugetul total alocat la nivel

Extinderea geografică
a sistemului de înregistrare a proprietăţilor
în cadastru şi cartea funciară

Asistență tehnică

național
221.276.594
Bugetul total alocat la nivelul

1. Prioritatea de investiții 12.1

regiunii Sud Muntenia

Asistență tehnică
17.581.915

1. Prioritatea de investiții 11.1

Bugetul total alocat la nivel

Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

activități eligibile

312.891.115

activități eligibile

exprimat în Euro

național

exprimat în Euro
• Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermedia-

Proiect major implementat în cadrul a trei componente:

re pentru implementarea diferitelor etape ale POR.

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

Beneficiari eligibili

• Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare cadastrală;
• Politici, strategii și management.

Colegiul Național „Carol I” din
Câmpulung Muscel, jud. Argeș

• Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare POR

Beneficiari eligibili
• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Materiale promoționale POR
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Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-202O

Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-202O

2. Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC)

3. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD)

regională (Axa priorita-

Nevoile adresate prin intermediul DLRC la nivel urban sunt, în

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) este importantă pentru

ră 6); diversificarea eco-

principal, accesul redus sau lipsa accesului la condiţii decente

România din perspectiva transformării Regiunii Dunării într-o regiune competitivă, di-

nomiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului (Axa prioritară 7); dezvoltarea

de locuire, la infrastructura şi resursele educaţionale, la ocu-

namică şi prosperă, precum şi creșterea standardului de viaţă al comunităţilor locale.

infrastructurii de sănătate și sociale (Axa prioritară 8); îmbunătățirea infrastructurii

pare şi la oportunităţile de ocupare, la servicii medicale de

educaționale (Axa prioritară 10).

Oportunităţile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi susţinute investiţii care

calitate, slaba capacitate de inovare şi cunoaştere la nivelul

să aducă creştere economică, prin valorificarea potenţialului turistic, creşterea coezi-

zonei, riscul mare de sărăcie şi excluziune socială pentru gru-

unii sociale şi crearea de noi locuri de muncă.

Instrumentele teritoriale utilizate în POR 2014-2020
1. Investiții teritoriale integrate (ITI)
Acest instrument de investiții teritoriale integrate va fi utilizat într-un
areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța. Investiţiile vor fi realizate în conformitate cu Strategia Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării, elaborată cu sprijinul Băncii Mondiale.
Liniile de finanțare ale POR ce contribuie la implementarea acestei
strategii sunt axele prioritare ce vizează: îmbunătățirea 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); îmbu-

nătățirea infrastructurii
rutiere de importanță

purile defavorizate identificate în cadrul zonelor marginalizate
din mediul urban.
Implementarea DLRC (prin POR şi POCU) are ca obiectiv inte-

Principala provocare pentru România este reprezentată de transformarea Regiunii Dunării într-o zonă competitivă şi prosperă. Mai multe dintre judeţele riverane Dunării,
din zona de sud a României, sunt unele dintre cele mai slab dezvoltate din punct de

grarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din

vedere economic din cadrul Uniunii Europene şi, de aceea, implicarea autorităţilor lo-

oraşele României, prin stimularea asocierii „de jos în sus” (tip

cale ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la revitalizarea socio-economică

bottom-up), a actorilor dintr-o zonă urbană, care elaborează şi

a localităţilor cu potenţial de creştere.

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

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

îmbunătățirea mobilității și a multimodalității - legături rutiere, feroviare și aeriene
(sprijinită prin Axa prioritară 6);

•

încurajarea energiilor durabile (sprijinită prin Axa prioritară 3);

•

promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni (sprijinită
prin Axele prioritare 5 și 7 ale POR).

Delta Dunării

Investiţiile infrastructurale POR pentru sprijinirea obiectivelor SUERD se vor concen-

Sursa: Ghiduri Turistice, link: http://www.ghidurituristice.info/ghid-turistic-un-loc-unic-in-lume-ladoar-cateva-sute-de-kilometri-de-casa-oricaruiroman-delta-dunarii

tra în cele 12 județe riverane Dunării: Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.
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Date de contact ADR Sud Muntenia

Date de contact adr sud muntenia
Sediul Central CĂLĂRAŞI
Adresă: Str. General Constantin Pantazi,
nr. 7A, cod 910164, mun. Călăraşi, jud.
Călăraşi
Tel.: 0242/331.769
Fax: 0242/313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă: sediul Consiliului Judeţean Argeş,
Piața Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117,
mun. Piteşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248/222.250
E-mail: arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă: sediul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, Piața Tricolorului, nr. 1, et.
IV, cam. 100/101, mun. Târgovişte, jud.
Dâmboviţa
Tel./fax: 0345/100.018
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă: B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax: 0246/215.271
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresa: sediul Consiliului Judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/ 58/ 59, mun. Slobozia, jud.
Ialomiţa
Tel./fax: 0343/101.139
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă: sediul Consiliului Judeţean
Prahova, Str. Republicii, nr. 2-4, et. VI,
cam. 626/ 627, mun. Ploieşti, jud. Prahova
Tel./fax: 0244/595.594
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro

Serviciul Dezvoltare Urbană
Adresă: Str. Romană, nr. 28-30, et. I,
mun. Ploieşti, jud. Prahova
(în spatele Palatului Administrativ)
Tel.: 031/824.94.72
Fax: 031/824.94.70
E-mail: dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă: sediul Consiliului Judeţean
Teleorman, Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel.: 0247/311.201, int. 358
Fax: 0247/312.494
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro
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