
                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

1 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Cercetare, 
dezvoltare, 

inovare 

a) Proof of 
concept 

OS 1.1 Dezvoltarea și creșterea  
capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
 
Proiectele de tip ,,proof of 
concept” au în vedere activități 
specifice cu caracter inovativ 
realizate de IMM-uri, cu scopul 
principal de a demonstra 
funcționalitatea și de a verifica 
un anumit concept de produs, 
serviciu sau proces, stimulând 
astfel cercetarea la nivelul 
firmelor 

OP 1, OS 
1.1 

Regiunea 
Sud-Est  

2,000,000 1,700,000 FEDR IMM din 
mediul 
urban si 

rural 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

2 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Cercetare, 
dezvoltare, 

inovare 

b) 
Susținerea 
activităților 
de 
cercetare și 
inovare  

OS 1.1  Dezvoltarea și creșterea  
capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
 
Vor fi sprijinite proiecte de 
cercetare, în special cele realizate 
în cooperare între IMM-uri şi 
entităţi de CDI/ universităţi şi 
vizând domeniile de specializare 
inteligentă. 

OP 1, OS 
1.1 

Regiunea 
Sud-Est  

37,026,853 31,472,825 FEDR IMM din 
mediul 
urban si 

rural; 
parteneriate 

intre 
organismele 
de cercetare 
si IMM din 

mediul 
urban si 

rural; 
Parteneriate 
intre IMM-

uri din 
mediul 
urban si 

rural 

competitiv trim 
4/2023 

trim 
2/2024 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

3 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Cercetare, 
dezvoltare, 

inovare 

Sprijinirea 
transferului 
tehnologic 
in vederea 
cresterii 
gradului de 
inovare a 
întreprinde
rilor 

OS 1.1  Dezvoltarea și creșterea  
capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
 
Sprijinirea entitățile de inovare și 
transfer tehnologic, inclusiv 
Parcurile Științifice și 
Tehnologice, în vederea realizării 
transferului rezultatelor 
cercetării către mediul de afaceri.  

OP 1, OS 
1.1 

Regiunea 
Sud-Est  

10,370,365 8,814,810 FEDR Entități de 
inovare și 
transfer 

tehnologic 

competitiv trim 
4/2023 

trim 
2/2024 

4 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Digitalizare Digitalizare
a IMM-
urilor din 
Regiunea 
Sud-Est 

OS 1.2  Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice 
 
Sprijinirea transformării digitale a 
companiilor prin adoptarea 
tehnologiilor si instrumentelor 
digitale, pentru a atinge o 
intensitate digitală cât mai mare 

OP 1, OS 
1.2 

Regiunea 
Sud-Est  

14,149,027 12,026,673 FEDR IMM-uri 
din 

mediul 
urban și 

rural 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

5 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Digitalizare Digitalizare
a IMM-
urilor din 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 1.2 Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice 
 
Sprijinirea transformării digitale a 
companiilor prin adoptarea 
tehnologiilor si instrumentelor 
digitale, pentru a atinge o 
intensitate digitală cât mai mare 
în ITI Delta Dunării 

OP 1, OS 
1.2 

ITI Delta 
Dunării 

1,572,114 1,336,297 FEDR IMi din 
mediul 
urban și 

rural 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

6 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Digitalizare Digitalizare
a serviciilor 
publice la 
nivelul 
Regiunii de 
Sud-Est - 
Centrul 
Regional de 
Date Sud-
Est 

OS 1.2  Valorificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al 
organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice 
 
Crearea și operaționalizarea 
Centrului Regional de Date Sud-
Est 

OP 1, OS 
1.2 

Regiunea 
Sud-Est  

29,411,765 25,000,000 FEDR Autorități 
publice 
centrale 

necompetitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

7 Programul 
Regional 
Sud – Est 

 
 
  

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijinirea 
companiilor 
prin 
intermediul 
infrastructu
rilor suport 
de afaceri  - 
firme 
incubate 

OS 1.3  Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Asigurarea funcționării optime a 
incubatoarelor din Regiunea Sud-
Est 

OP 1, OS 
1.3 

Regiunea 
Sud-Est  

11,764,706 10,000,000 FEDR IMM din 
mediul 
urban și 

rural 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

8 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijinirea 
companiilor 
prin 
intermediul 
infrastructu
rilor suport 
de afaceri  - 
parcuri 
industriale 

OS 1.3  Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Crearea parcurilor industriale 

OP 1, OS 
1.3 

Regiunea 
Sud-Est  

44,705,882 38,000,000 FEDR IMM din 
mediul 
urban și 

rural; 
Parteneriate 

între UAT 
județ/ UAT 
municipii/ 

UAT orașe/ 
UAT 

comune, 
IMM, ONG-

uri 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
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Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

9 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijinirea 
dezvoltarii 
microintre 
prinderilor 

OS 1.3  Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Creșterea competitivității 
microîntreprinderilor 

OP 1, OS 
1.3 

Regiunea 
Sud-Est  

43,362,593 36,858,204 FEDR Microîntre
prinderi 

din mediul 
urban 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

10 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijinirea 
dezvoltarii 
microintre 
prinderilor 
din   ITI 
Delta 
Dunarii 

OS 1.3 Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Creșterea competitivității 
microîntreprinderilor din ITI Delta 
Dunării 

OP 1, OS 
1.3 

ITI Delta 
Dunării 

4,818,066 4,095,356 FEDR Microîntre
prinderi 

din mediul 
urban din 

ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

11 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijin 
pentru 
inovarea si 
cresterea 
competitivi
tatii IMM-
urilor 

OS 1.3 Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Creșterea competitivității IMM-
uri 

OP 1, OS 
1.3 

Regiunea 
Sud-Est  

86,725,188 73,716,410 FEDR IMM competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

12 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Sprijin 
pentru 
inovarea si 
cresterea 
competitivi
tatii IMM-
urilor din 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 1.3 Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Creșterea competitivității IMM-
urilor din ITI Delta Dunării 

OP 1, OS 
1.3 

ITI Delta 
Dunării 

9,636,132 8,190,712 FEDR IMM din 
ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

13 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

IMM și 
antrepreno

riat 

Cresterea 
competitivi
tatii IMM-
urilor prin 
sustinerea 
clusterelor 

OS 1.3 Intensificarea creșterii 
durabile și a competitivității 
IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă în cadrul IMM-urilor, 
inclusiv prin investiții productive 
 
Sprijinirea clusterelor 

OP 1, OS 
1.3 

Regiunea 
Sud-Est  

1,176,471 1,000,000 FEDR ONG - 
Entitatea de 

manage 
ment a 

clusterului 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

14 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Capital 
uman 
pentru 
piața 

muncii 

Dezvoltarea 
competențe 
lor pentru 
specializare 
inteligentă și 
antreprenori
at 

OS 1.4  Dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

OP 1, OS 
1.4 

Regiunea 
Sud-Est  

4,705,882 4,000,000 FEDR IMM din 
mediul 
urban si 

rural; 
Organisme 
publice de 
cercetare 
din mediul 

urban si 
rural; 

Entitati de 
inovare si 
transfer 

tehnologic 
din mediul 

urban si 
rural 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

15 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Energie și 
eficientă 

energetice 

Sprijinirea 
eficientei 
energetice 
in cladiri 
rezidențiale 

OS 2.1  Promovarea măsurilor de 
eficiență energetică și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
Sprijinirea eficientei energetice in 
cladiri rezidențiale 

OP 2, OS 
2.1 

Regiunea 
Sud-Est  

31,711,767 26,955,000 FEDR UAT 
municipii 

UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

16 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Energie și 
eficientă 

energetice 

Sprijinirea 
eficientei 
energetice 
in cladiri 
rezidențiale 
din ITI 
Delta 
Dunarii 

OS 2.1 Promovarea măsurilor de 
eficiență energetică și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
serăSprijinirea eficientei 
energetice in cladiri rezidențiale 

OP 2, OS 
2.1 

ITI Delta 
Dunării 

3,523,529 2,995,000 FEDR UAT 
municipii

UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

17 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Energie și 
eficientă 

energetice 

Sprijinirea 
eficientei 
energetice 
in cladiri 
publice, 
inclusiv a 
celor cu 
statut de 
monument 
istoric 

OS 2.1 Promovarea măsurilor de 
eficiență energetică și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
Sprijinirea eficientei energetice in 
cladiri publice, inclusiv a celor cu 
statut de monument istoric 

OP 2, OS 
2.1 

Regiunea 
Sud-Est  

56,541,177 48,060,000 FEDR UAT județ, 
UAT 

municipii, 
UAT orașe, 

UAT 
comune, 
Autorități 

publice 
centrale și 
institutii 
publice 

aferente 
acestora, 

Instituții de 
învățământ 

de stat 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

18 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Energie și 
eficientă 

energetice 

Sprijinirea 
eficientei 
energetice 
in cladiri 
publice, 
inclusiv a 
celor cu 
statut de 
monument 
istoric in   
ITI Delta 
Dunarii 

OS 2.1  Promovarea măsurilor de 
eficiență energetică și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
Sprijinirea eficientei energetice in 
cladiri publice, inclusiv a celor cu 
statut de monument istoric 

OP 2, OS 
2.1 

ITI Delta 
Dunării 

14,105,882 11,990,000 FEDR UAT județ, 
UAT 

municipii, 
UAT orașe, 

UAT 
comune, 
Autorități 

publice 
centrale și 

structuri ale 
acesteia 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

19 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Manageme
ntul 

riscurilor și 
dezastrelor  

Consolidare
a clădirilor 
aflate în 
risc seismic 
major 

OS 2.4 Promovarea adaptarii la 
schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor de dezastre si a 
rezilienței, ținând seama de 
abordările ecosistemice 
 
Consolidarea clădirilor aflate în 
risc seismic major 

OP 2, OS 
2.4 

Regiunea 
Sud-Est  

96,064,106 81,654,490 FEDR UAT județ, 
UAT 

municipii, 
UAT orașe, 

UAT 
comune, 
Autorități 

publice 
centrale și și 

institutii 
publice 

aferente 
acestora, 

Instituții de 
învățământ 

de stat 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

20 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Managemen 
tul riscurilor 

și dezastrelor  

Consolidarea 
clădirilor din 
ITI Delta 
Dunarii, 
aflate în risc 
seismic 
major 

OS 2.4 Promovarea adaptarii la 
schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor de dezastre si a 
rezilienței, ținând seama de 
abordările ecosistemice 
 
Consolidarea clădirilor din ITI 
delta Dunarii, aflate în risc 
seismic major 

OP 2, OS 
2.4 

ITI Delta 
Dunării 

10,673,789 9,072,721 FEDR UAT județ, 
UAT 

municipii, 
UAT orașe, 

UAT 
comune, 
Autorități 

publice 
centrale și 
institutii 
publice 

aferente 
acestora, 

Instituții de 
învățământ 

de stat 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

21 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Managemen 
tul riscurilor 

și dezastrelor  

Dezvoltarea 
de perdele 
forestiere de-
a lungul 
drumurilor 
județene 

OS 2.4 Promovarea adaptarii la 
schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor de dezastre si a 
rezilienței, ținând seama de 
abordările ecosistemice 
 
Dezvoltarea de perdele forestiere 
de-a lungul drumurilor județene 

OP 2, OS 
2.4 

Regiunea 
Sud-Est  

19,676,334 16,724,884 FEDR UAT județ, 
parteneriat 

UAT județ cu 
UAT comune 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

22 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Managemen 
tul riscurilor 

și dezastrelor  

Dezvoltarea 
de perdele 
forestiere 
de-a lungul 
drumurilor 
județene in 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 2.4 Promovarea adaptarii la 
schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor de dezastre si a 
rezilienței, ținând seama de 
abordările ecosistemice 
 
Dezvoltarea de perdele forestiere 
de-a lungul drumurilor județene 
in ITI Delta Dunarii 

OP 2, OS 
2.4 

ITI Delta 
Dunării 

2,186,259 1,858,320 FEDR UAT județ, 
parteneriat 

UAT județ cu 
UAT comune 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

23 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Biodiversita
te 

Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructu
rii verzi in 
municipii 
resedinta 
de judet 

OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de 
protecției și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii verzi in municipii 

OP 2, OS 
2.7 

Regiunea 
Sud-Est  

9,106,745 7,740,734 FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ  

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

24 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Biodiversita
te 

Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructu
rii verzi in 
municipii 

OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de 
protecției și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii verzi in municipii 

OP 2, OS 
2.7 

Regiunea 
Sud-Est  

1,706,327 1,450,378 FEDR UAT 
municipii 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

25 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Biodiversita
te 

Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructu
rii verzi in 
orase 

OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de 
protecției și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii verzi in orase 

OP 2, OS 
2.7 

Regiunea 
Sud-Est  

1,820,274 1,547,232 FEDR UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

26 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Biodiversita
te 

Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructu
rii  verzi 
ubane din 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de 
protecției și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii  verzi ubane din ITI 
Delta Dunarii 

OP 2, OS 
2.7 

ITI Delta 
Dunării 

1,484,301 1,261,656 FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ 

din ITI DD 
UAT orașe 
din ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

27 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Biodiversita
te 

Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructu
rii verzi în 
siturile 
Natura 
2000 

OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de 
protecției și conservare a naturii, 
a biodiversității și a infrastructurii 
verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii verzi în siturile 
Natura 2000 

OP 2, OS 
2.7 

ITI Delta 
Dunării - 
Județul 
Tulcea 

17,647,059 15,000,000 FEDR UAT județ, 
UAT 

municipii, 
UAT orașe, 

UAT 
comune 

necompetitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

28 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Mobilitate 
urbană 

Reducerea 
emisiilor de 
carbon in 
municipiile 
resedinta 
de judet 
bazata pe 
planurile de 
mobilitate 
urbana 
durabilă 

OS 2.8 Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de 
carbon 
 
Reducerea emisiilor de carbon in 
municipii bazata pe planurile de 
mobilitate urbana durabilă 

OP 2, OS 
2.8 

Regiunea 
Sud-Est  

129,255,93
1 

109,867,54
1 

FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

29 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Mobilitate 
urbană 

Reducerea 
emisiilor de 
carbon in 
municipii 
bazata pe 
planurile de 
mobilitate 
urbana 
durabilă 

OS 2.8 Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de 
carbon 
 
Reducerea emisiilor de carbon in 
municipii bazata pe planurile de 
mobilitate urbana durabilă 

OP 2, OS 
2.8 

Regiunea 
Sud-Est  

24,218,629 20,585,835 FEDR UAT 
municipii 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

30 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Mobilitate 
urbană 

Reducerea 
emisiilor de 
carbon in 
orase 
bazata pe 
planurile de 
mobilitate 
urbana 
durabilă 

OS 2.8 Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de 
carbon 
 
Reducerea emisiilor de carbon in 
orase bazata pe planurile de 
mobilitate urbana durabilă 

OP 2, OS 
2.8 

Regiunea 
Sud-Est  

25,835,920 21,960,532 FEDR UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

31 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Mobilitate 
urbană 

Reducerea 
emisiilor de 
carbon in 
zonele 
urbane din   
ITI Delta 
Dunarii 
bazata pe 
planurile de 
mobilitate 
urbana 
durabilă 

OS 2.8 Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile, ca 
parte a tranziției către o 
economie cu zero emisii de 
carbonReducerea emisiilor de 
carbon in zonele urbane din   ITI 
Delta Dunarii bazata pe planurile 
de mobilitate urbana durabilă 

OP 2, OS 
2.8 

ITI Delta 
Dunării 

21,067,324 17,907,225 FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ 
din ITI 
DDUAT 

orașe din 
ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

32 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Infrastructura 
de transport  

Reabilitărea și 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere de 
importanță 
regională 
pentru 
asigurarea 
conectivității la 
rețeaua TEN-T 

OS 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 

OP 3, OS 
3.2 

Regiunea 
Sud-Est  

178,391,28
7 

151,632,59
4 

FEDR UAT 
județ 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
1/2024 

33 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Infrastructura 
de transport  

Reabilitărea și 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere din ITI 
Delta Dunarii 
pentru 
asigurarea 
conectivității la 
rețeaua TEN-T 

OS 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 

OP 3, OS 
3.2 

ITI Delta 
Dunării 

11,764,706 10,000,000 FEDR UAT 
județ din 

ITI DD 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

34 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Infrastructura 
de transport  

Instalarea de 
puncte de 
realimentare 
/ reîncărcare 
pentru 
vehicule 
electrice pe 
traseele 
drumurilor 
județene  

OS 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 în Regiunea Sud-Est 
a unei infrastructuri de 
reîncărcare accesibile publicului 
pentru vehiculele electrice 
pentru a stimula pătrunderea pe 
piață a acestora1 și a reduce 
impactul transporturilor asupra 
mediului 

OP 3, OS 
3.2 

Regiunea 
Sud-Est  

4,705,882 4,000,000 FEDR UAT 
județ 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

35 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Infrastructura 
de transport  

Sprijinirea 
dezvoltarii 
sistemului de 
transport 
public si a 
infrastructurii 
de acostare in 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 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 

OP 3, OS 
3.2 

ITI Delta 
Dunării - 
Județul 
Tulcea 

41,176,471 35,000,000 FEDR UAT 
județ din 

ITI DD 
Autorități 

publice 
centrale 

necompetitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

36 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
prescolar 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

Regiunea 
Sud-Est  

10,588,234 5,823,529 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune  

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

37 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
prescolar, in   
ITI Delta 
Dunarii 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

ITI Delta 
Dunării 

1,176,471 647,059 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune 
din ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

38 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
primar și 
secundar 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

Regiunea 
Sud-Est  

22,320,239 12,276,132 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune  

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

39 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
primar și 
secundar, in ITI 
Delta Dunarii 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

ITI Delta 
Dunării 

2,480,027 1,364,015 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune 
din ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

40 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
profesional si 
tehnic 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

Regiunea 
Sud-Est  

21,417,484 11,779,617 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune  

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

41 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
profesional si 
tehnic, in   ITI 
Delta Dunarii 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

ITI Delta 
Dunării 

2,379,720 1,308,846 FEDR UAT 
municipii, 

UAT orașe, 
UAT 

comune 
din ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

42 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
educationale - 
invatamantul 
universitar 

OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la 
servicii și favorabile incluziunii și 
de calitate în educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru 
educația și formarea la distanță și 
online  

OP 4, OS 
4.2 

Regiunea 
Sud-Est  

20,000,000 11,000,000 FEDR Instituții de 
învățământ 
superior de 

stat 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

43 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
taberelor 
școlare / 
centrelor de 
agrement 
pentru copii și 
tineri 

OS 4.6 Creșterea rolului culturii și 
al turismului sustenabil în 
dezvoltarea economică, 
incluziunea socială și inovarea 
socială 

OP 4, OS 
4.6 

Regiunea 
Sud-Est  

3,636,363 2,000,000 FEDR Autorități 
publice 
centrale 

necompetitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

44 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Educație Sprijinirea 
dezvoltarii 
infrastructurii 
taberelor 
școlare / 
centrelor de 
agrement 
pentru copii și 
tineri in ITI 
Delta Dunarii 

OS 4.6 Creșterea rolului culturii și 
al turismului sustenabil în 
dezvoltarea economică, 
incluziunea socială și inovarea 
socială 

OP 4, OS 
4.6 

ITI Delta 
Dunării 

5,000,000 2,750,000 FEDR UAT 
municipii, 
UAT orașe 
din ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

45 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Regenerare 
urbana 

Regenerare 
urbana in 
municipiile 
resedinta de 
judet - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism, inclusiv 
accesul catre 
obiective 
turistice 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a 
municipiilor prin regenerare 
urbană, conservarea  
patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

53,359,030 45,355,176 FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

46 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Regenerare 
urbana 

Regenerare 
urbana in 
municipiile - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism, inclusiv 
accesul catre 
obiective 
turistice 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbaneDezvoltare 
integrata a municipiilor prin 
regenerare urbană, conservarea  
patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

9,997,859 8,498,180 FEDR UAT 
municipii 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

47 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Regenerare 
urbana 

Regenerare 
urbana in 
orase - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism, inclusiv 
accesul catre 
obiective 
turistice 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a oraselor 
prin regenerare urbană, 
conservarea  patrimoniului și 
dezvoltarea  turismului 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

10,665,505 9,065,678 FEDR UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

48 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Regenerare 
urbana 

Regenerare 
urbana in ITI 
Delta Dunarii - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism, inclusiv 
accesul catre 
obiective 
turistice 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a zonelor 
urbane din ITI Delta Dunarii prin 
regenerare urbană, conservarea  

OP 5, OS 
5.1 

ITI Delta 
Dunării 

8,696,947 7,392,405 FEDR UAT 
municipii, 
UAT orașe 
din ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
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Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
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sau 
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specific 
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vizată 
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apel (euro) 

Din care 
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Sursă de 
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ESTIMATĂ 
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apel   
 

patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

49 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural din 
municipiile 
resedinta de 
judet 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a 
municipiilor prin regenerare 
urbană, conservarea  
patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

22,868,156 19,437,932 FEDR UAT 
municipii 
reședință 
de județ 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

50 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural din 
municipii 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a 
municipiilor prin regenerare 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

4,284,797 3,642,077 FEDR UAT 
municipii 

necompetitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 

Program Autoritate de 
Management  

Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
de politică 

sau 
obiectivul 

specific 
vizat 

Zona 
geografică 

vizată 

Buget total 
apel (euro) 

Din care 
buget UE 

apel (euro) 

Sursă de 
finanțare 
(tip fond) 

Tipul de 
solicitanți 
eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 

Tip apel 
(competitiv/ 

necompetitiv/ 
primul venit-
primul servit) 

Dată 
ESTIMATĂ 
deschidere 

apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

urbană, conservarea  
patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

51 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural din 
orase 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a oraselor 
prin regenerare urbană, 
conservarea  patrimoniului și 
dezvoltarea  turismului 

OP 5, OS 
5.1 

Regiunea 
Sud-Est  

4,570,931 3,885,291 FEDR UAT 
orașe 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 

52 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural 
urban din ITI 
Delta Dunarii 

OS 5.1 Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în zonele urbane 
 
Dezvoltare integrata a zonelor 
urbane din ITI Delta Dunarii prin 
regenerare urbană, conservarea  
patrimoniului și dezvoltarea  
turismului 

OP 5, OS 
5.1 

ITI Delta 
Dunării 

3,727,263 3,168,173 FEDR UAT 
municipii, 
UAT orașe 
din ITI DD 

competitiv trim 
2/2023 

trim 
4/2023 
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crt. 
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Domeniu Denumire 
apel de 

finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
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specific 
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vizată 
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apel (euro) 

Din care 
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Sursă de 
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eligibili / 

Beneficiari 
eligibili 
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(competitiv/ 

necompetitiv/ 
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apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

53 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism din 
zonele non-
urbane 

OS 5.2 Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în alte zone decât cele urbane 
 
Valorificarea potentialului turistic 
in zone non-urbane 

OP 5, OS 
5.2 

Regiunea 
Sud-Est  

17,673,478 15,022,456 FEDR UAT județ, 
UAT 

comune 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

54 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
infrastructurii 
publice de 
turism din 
zonele non-
urbane ale ITI 
Delta Dunarii 

OS 5.2 Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în alte zone decât cele urbane 
 
Valorificarea potentialului turistic 
in zonele non-urbane din ITI 
Delta Dunarii 

OP 5, OS 
5.2 

ITI Delta 
Dunării 

11,764,706 10,000,000 FEDR UAT județ, 
UAT 

comune 
din ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

55 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural din 
zonele non-
urbane 

OS 5.2 Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în alte zone decât cele urbane 
 
Valorificarea potentialului turistic 
in zone non-urbane 

OP 5, OS 
5.2 

Regiunea 
Sud-Est  

17,673,478 15,022,456 FEDR UAT județ, 
UAT 

comune 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 



                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                     

Nr. 
crt. 
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Domeniu Denumire 
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finanțare 

Obiectivele apelului de finanțare Obiectivul 
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obiectivul 
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buget UE 
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Beneficiari 
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apel   

Dată 
ESTIMATĂ 
închidere 

apel   
 

56 Programul 
Regional 
Sud - Est 

ADR Sud-Est - 
AM PR Sud-

Est  

Turism Dezvoltarea 
patrimoniului 
istoric si 
cultural din 
zonele non-
urbane ale 
ITI Delta 
Dunarii 

OS 5.2 Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității 
în alte zone decât cele urbane 
 
Valorificarea potentialului turistic 
in zonele non-urbane din ITI 
Delta Dunarii  

OP 5, OS 
5.2 

ITI Delta 
Dunării 

11,764,706 10,000,000 FEDR UAT județ, 
UAT 

comune 
din ITI DD 

competitiv trim 
3/2023 

trim 
1/2024 

T 
O 
T 
A 
L 

56 Programul 
Regional Sud 

- Est 

ADR Sud-
Est - AM PR 

Sud-Est 

     1,270,134,132 1,052,914,451     

 


