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1 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S 1.2 - Valorificarea 

avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor, al 

organizațiilor de cercetare și 

al autorităților publice

Valorificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al organizațiilor de 

cercetare și al autorităților 

publice, prin înființarea și 

operaționalizarea Centrului de 

Date Regional Sud Muntenia

47,058,823.61 • Parteneriatul dintre 

Serviciul de Telecomunicații 

Speciale și cele șapte Unități 

administrativ-teritoriale 

Județ din regiunea Sud 

Muntenia 

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Septembrie 2023

2 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S. 1.3 - Intensificarea 

creșterii sustenabile și 

creșterea competitivității 

IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul 

IMM-urilor, inclusiv prin 

investiții productive

Intensificarea creșterii durabile 

și a competitivității 

microîntreprinderilor și 

întreprinderi mici din regiunea 

Sud-Muntenia

47,058,823.62 • Microîntreprinderi

• Întreprinderi mici

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Septembrie 2023

3 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S. 1.3 - Intensificarea 

creșterii sustenabile și 

creșterea competitivității 

IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul 

IMM-urilor, inclusiv prin 

investiții productive

Intensificarea creșterii durabile 

și a competitivității 

microîntreprinderilor, 

întreprinderilor mici și 

întreprinderilor mijlocii din 

regiunea Sud-Muntenia

144,000,000.26 • Întreprinderi mici și 

mijlocii

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Septembrie 2023

4 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.1 - Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră prin investiții în clădiri 

publice

58,823,529.56 • Autorități publice centrale

• Autorități publice locale

• Instituții din subordinea 

autorităților publice 

centrale și locale

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Septembrie 2023
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5 OP 4 - O Europă mai socială și mai 

favorabilă incluziunii, prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale

O.S. 4.2 - Îmbunătățirea 

accesului egal la servicii de 

calitate și incluzive în 

educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii accesibile, 

inclusiv prin promovarea 

rezilienței pentru educația 

și formarea la distanță și 

online

Sprijin acordat învățământului 

primar și secundar pentru 

îmbunătățirea accesului egal la 

servicii de calitate și incluzive 

în educație, inclusiv prin 

promovarea rezilienței pentru 

educația și formarea la 

distanță și online

31,669,060.62 • Unități administrativ- 

teritoriale

• Instituții din subordinea 

Primăriilor

• Parteneriate dintre unități 

administrativ teritoriale și 

instituții din subordinea 

Primăriilor

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Septembrie 2023

6 OP 3 - O Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității

O.S. 3.2 - Dezvoltarea și 

ameliorarea unei mobilități 

naționale, regionale și 

locale sustenabile, reziliente 

la schimbările climatice, 

inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere

Dezvoltarea și creșterea unei 

mobilități naționale, regionale 

și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere prin 

investiții în reabilitarea, 

modernizarea, extinderea 

reţelei de drumuri judeţene 

din regiunea Sud-Muntenia

225,147,059.00 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Parteneriate între Unități 

administrativ teritoriale 

Județ și Unități 

administrativ teritoriale 

Municipii/ Orașe/ Comune

Regiunea Sud-

Muntenia

Februarie 2023 Aprilie 2023 Octombrie 2023

7 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.1 -Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră prin investiții în locuințe 

multifamiliale

11,764,705.90 • Unități administrativ 

teritoriale urbane

Regiunea Sud-

Muntenia

Martie 2023 Mai 2023 Octombrie 2023
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8 OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale

O.S. 5.1 - Promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, 

precum și a culturii, a 

patrimoniului natural, a 

turismului sustenabil și a 

securității în zonele urbane

Promovarea dezvoltării 

integrate și incluzive în 

domeniul cultural și a 

patrimoniului natural în 

regiunea Sud- Muntenia

18,673,529.42 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Unități administrativ 

teritoriale Municipii 

reședință de județ

• Parteneriate între UAT 

Județ și UAT Municipii 

reședință de județ

• Unități de cult

• Autorități publice locale

Regiunea Sud-

Muntenia

Martie 2023 Mai 2023 Octombrie 2023

9 OP 4 - O Europă mai socială și mai 

favorabilă incluziunii, prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale

O.S. 4.2 - Îmbunătățirea 

accesului egal la servicii de 

calitate și incluzive în 

educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii accesibile, 

inclusiv prin promovarea 

rezilienței pentru educația 

și formarea la distanță și 

online

Sprijin acordat învățământului 

antepreșcolar și preșcolar 

pentru îmbunătățirea accesului 

egal la servicii de calitate și 

incluzive în educație, inclusiv 

prin promovarea rezilienței 

pentru educația și formarea la 

distanță și online

13,521,362.62 • Unități administrativ- 

teritoriale

• Instituții din subordinea 

Primăriilor

• Parteneriate dintre unități 

administrativ teritoriale și 

instituții din subordinea 

Primăriilor

Regiunea Sud-

Muntenia

Aprilie 2023 Iunie 2023 Noiembrie 2023

10 OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale

O.S.5.1 - Promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, 

precum și a culturii, a 

patrimoniului natural, a 

turismului sustenabil și a 

securității în zonele urbane

Sprijin acordat municipiilor 

reședință de județ, inclusiv 

zonelor urbane funcționale ale 

acestora, din regiunea Sud-

Muntenia, pentru investiții în 

operațiuni de regenerare 

urbană

50,562,727.09 • Unități administrativ 

teritoriale Municipii 

reședință de județ

Regiunea Sud-

Muntenia

Mai 2023 Iulie 2023 Decembrie 2023

11 OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale

O.S.5.2 - Promovarea 

dezvoltării locale integrate 

și incluzive în domeniul 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

sustenabil și a securității în 

alte zone decât cele urbane

Sprijin acordat municipiilor, 

altele decât municipiile 

resedință de județ, și orașelor, 

inclusiv zonelor urbane 

funcționale ale acestora, din 

regiunea Sud-Muntenia, 

pentru investiții în operațiuni 

de regenerare urbană

34,069,772.96 • Unități administrativ 

teritoriale Județ/ Municipiu/ 

Oraș/ Comună

Regiunea Sud-

Muntenia

Mai 2023 Iulie 2023 Decembrie 2023
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12 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.1 - Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră prin investiții în clădiri 

publice, ale căror documentații 

tehnice au fost elaborate în 

cadrul Contractului de 

finanțare a serviciilor de 

dezvoltare a proiectelor cu nr. 

ELENA - 2019 - 154, finanțat 

din Horizon 2020 Energy 

Efficency Focus.

87,463,529.64 • Autorități publice locale Regiunea Sud-

Muntenia

Iunie 2023 August 2023 Aprilie 2025

13 OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale

O.S. 5.1 - Promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, 

precum și a culturii, a 

patrimoniului natural, a 

turismului sustenabil și a 

securității în zonele urbane

Promovarea dezvoltării 

integrate și incluzive în 

domeniul turismului sustenabil 

în regiunea Sud-Muntenia

11,764,705.89 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Unități administrativ 

teritoriale Municipii 

reședință de județ

• Autorități Publice locale

• Autorități Publice Centrale

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

14 OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale

O.S.5.2 - Promovarea 

dezvoltării locale integrate 

și incluzive în domeniul 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

sustenabil și a securității în 

alte zone decât cele urbane

Promovarea dezvoltării 

integrate și incluzive în 

domeniul cultural și a 

patrimoniului natural în 

regiunea Sud- Muntenia

14,786,349.42 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Unități administrativ 

teritoriale Municipiu

• Unități administrativ 

teritoriale Oraș

• Unități administrativ 

teritoriale Comună 

• Unități de cult

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024
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15 OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni 

prin promovarea dezvoltării sustenabile și 

integrate a tuturor tipuri de teritorii și a 

inițiativelor locale 

O.S.5.2 - Promovarea 

dezvoltării locale integrate 

și incluzive în domeniul 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

sustenabil și a securității în 

alte zone decât cele urbane

Promovarea dezvoltării 

integrate și incluzive în 

domeniul turismului sustenabil 

în regiunea Sud-Muntenia

38,433,503.55 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Unități administrativ 

teritoriale Municipiu

• Unități administrativ 

teritoriale Oraș

• Unități administrativ 

teritoriale Comună 

• Autorități Publice locale

• Autorități Publice Centrale

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

16 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S 1.1 - Dezvoltarea și 

creșterea capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate

Sprijinirea investițiilor în 

activități de cercetare – 

inovare în microîntreprinderi, 

întreprinderi mici și mijlocii 

pentru creșterea nivelului de 

maturitate tehnologică în 

domeniile de specializare 

inteligentă

30,705,882.35 • Microîntreprinderi

• IMM

• Parteneriate între IMM și 

întreprinderile mari

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

17 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S 1.2 - Valorificarea 

avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor, al 

organizațiilor de cercetare și 

al autorităților publice

Valorificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al organizațiilor de 

cercetare și al autorităților 

publice, prin investiții în 

dezvoltarea infrastructurii, 

serviciilor și echipamentelor IT 

relevante și necesare

46,879,964.79 • Autorități publice locale

• Autorități publice centrale

• Parteneriate între 

entitățile de mai sus

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

18 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.8 - Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile, ca 

parte a tranziției către o 

economie cu zero emisii de 

dioxid de carbon

Sprijin acordat municipiilor, 

altele decât municipiile 

reședință de județ, și orașelor, 

inclusiv zonelor urbane 

funcționale ale acestora, din 

regiunea Sud-Muntenia, 

pentru investiții în operațiuni 

de mobilitate urbană 

multimodală sustenabilă

99,400,891.15 • Unități administrativ 

teritoriale Municipii și Orașe

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024
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19 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.8 - Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile, ca 

parte a tranziției către o 

economie cu zero emisii de 

dioxid de carbon

Sprijin acordat municipiilor 

reședință de județ, inclusiv 

zonelor urbane funcționale ale 

acestora, din regiunea Sud-

Muntenia, pentru investiții în 

operațiuni de mobilitate 

urbană multimodală 

sustenabilă

116,592,050.85 • Unități administrativ 

teritoriale Municipii 

reședință de județ

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

20 OP 4 - O Europă mai socială și mai 

favorabilă incluziunii, prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale

O.S. 4.2 - Îmbunătățirea 

accesului egal la servicii de 

calitate și incluzive în 

educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii accesibile, 

inclusiv prin promovarea 

rezilienței pentru educația 

și formarea la distanță și 

online

Sprijin acordat învățământului 

profesional, tehnic și educației 

adulților pentru îmbunătățirea 

accesului egal la servicii de 

calitate și incluzive în educație, 

inclusiv prin promovarea 

rezilienței pentru educația și 

formarea la distanță și online

30,873,103.76 • Unități administrativ 

teritoriale

• Instituții din subordinea 

Primăriei

• Parteneriate dintre unități 

administrativ teritoriale și 

instituții din subordinea 

Primăriei

• Centre Regionale de 

Formare Profesională a 

Adulților

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

21 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S. 1.4 -Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat

Dezvoltarea competențelor în 

domeniile de specializare 

inteligentă tranziție industrială 

și antreprenoriat

5,882,352.95 • IMM 

• Organizații de cercetare 

(inclusiv universități de stat)

• Autorități publice locale

• ADR Sud Muntenia

Regiunea Sud-

Muntenia

Iulie 2023 Septembrie 2023 Februarie 2024

22 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S 1.1 - Dezvoltarea și 

creșterea capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate

Dezvoltarea capacităților de 

cercetare – dezvoltare - 

inovare a organizațiilor publice 

de cercetare, a mediului de 

afaceri și a autorităților și 

instituțiilor publice 

locale/centrale în vederea 

ridicării nivelului de maturitate 

tehnologică a proiectelor sau a 

validării viabilității comerciale 

a rezultatelor cercetării

42,352,941.18 • Parteneriate între 

organizații publice de 

cercetare, autorități publice 

locale și întreprinderi mici și 

mijlocii

SAU

• Parteneriate între 

organizații publice de 

cercetare și întreprinderi 

mici și mijlocii

Regiunea Sud-

Muntenia

August 2023 Octombrie 2023 Martie 2024
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Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, Martie 2023

23 OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon care 

trece la o economie cu zero emisii de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, a 

atenuării schimbărilor climatice si 

adaptării la acestea, a prevenirii și 

gestionării riscurilor și a mobilității urbane 

sustenabile

O.S. 2.7 - Intensificare 

acțiunilor de protecție și 

conservare a naturii, a 

biodiversității și a

infrastructurii verzi, inclusiv 

în zonele urbane,

precum și reducerea tuturor 

formelor de poluare

Intensificare acțiunilor de 

protecție și conservare a 

naturii, a biodiversității și a 

infrastructurii verzi, inclusiv în 

zonele urbane, precum și 

reducerea tuturor formelor de 

poluare prin investiții în 

infrastructura verde-albastră

66,269,411.94 • Unități administrativ 

teritoriale Județ

• Unități administrativ 

teritoriale Municipiu/ Oraș/ 

Comună

Regiunea Sud-

Muntenia

August 2023 Octombrie 2023 Martie 2024

24 OP 1 -O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S 1.1 - Dezvoltarea și 

creșterea capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate

Dezvoltarea și creșterea 

capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate prin 

sprijinirea transferului 

tehnologic în beneficiul IMM-

urilor

7,058,823.54 • Entități de transfer 

tehnologic

Regiunea Sud-

Muntenia

Octombrie 2023 Decembrie 2023 Mai 2024

25 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S. 1.3 - Intensificarea 

creșterii sustenabile și 

creșterea competitivității 

IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul 

IMM-urilor, inclusiv prin 

investiții productive

Intensificarea creșterii 

sustenabile și creșterea 

competitivității prin sprijinirea 

incubatoarelor de afaceri și a 

parcurilor industriale

23,529,411.81 • Fondator incubator

• Parteneriate fondatori 

incubatoare

• Parcuri industriale

Regiunea Sud-

Muntenia

Noiembrie 2023 Ianuarie 2024 Iunie 2024

26 OP 1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente și a conectivității TIC regionale

O.S. 1.3 - Intensificarea 

creșterii sustenabile și 

creșterea competitivității 

IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul 

IMM-urilor, inclusiv prin 

investiții productive

Intensificarea creșterii 

sustenabile și creșterea 

competitivității prin sprijinirea 

clusterelor

5,882,352.95 • Cluster

• Organizația clusterului

Regiunea Sud-

Muntenia

Noiembrie 2023 Ianuarie 2024 Iunie 2024

27 Prioritatea 7 Asigurarea funcționării 

sistemului de management 

al PR Sud Muntenia

Asigurarea funcționării 

sistemului de management al 

PR Sud Muntenia

16,642,950.00 ADR Sud Muntenia Regiunea Sud-

Muntenia

Aprilie 2023 August 2023

28 Prioritatea 7 Asigurarea funcționării 

sistemului de management 

al PR Sud Muntenia

Asigurarea funcționării 

sistemului de management al 

PR Sud Muntenia

16,642,950.00 • ADR Sud Muntenia Regiunea Sud-

Muntenia

Noiembrie 2023 Decembrie 2023
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29 Prioritatea 7 Asigurarea funcționării 

sistemului de management 

al PR Sud Muntenia

 Asigurarea funcționării 

sistemului de management al 

PR Sud Muntenia

16,642,950.00 • ADR Sud Muntenia Regiunea Sud-

Muntenia

Noiembrie 2025 Decembrie 2025

30 Prioritatea 7 Asigurarea funcționării 

sistemului de management 

al PR Sud Muntenia

Asigurarea funcționării 

sistemului de management al 

PR Sud Muntenia

16,642,950.00 • ADR Sud Muntenia Regiunea Sud-

Muntenia

Noiembrie 2027 Decembrie 2027

1,376,796,470.43TOTAL:
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