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Şedinţă CpDR Sud Muntenia 

4 Martie 2020 

 
 

INFORMARE PRIVIND STADIUL ACTUAL AL PREGĂTIRII  
URMĂTOAREI PERIOADE DE PROGRAMARE  2021 – 2027 

Activitatea de programare pentru perioada 2021 – 2027 a demarat la sfârșitul anului 

2018, când în vederea actualizării analizelor economice aferente principalelor două documente 

programatice – Planul de Dezvoltare Regională și Strategia pentru Specializare Inteligentă a 

regiunii Sud Muntenia, Agenția a început procesul de colectare a datelor și indicatorilor statistici 

necesari. 

Este important de menționat faptul că activitatea de programare s-a desfășurat pe trei 

paliere importante, și anume; 

1. Actualizarea la nivel regional a Strategiei de Specializare Inteligentă pentru perioada 

2021- 2027 și participarea la procesul de coordonare in acest domeniu la nivel 

național prin participarea la toate reuniunile Comitetului de Coordonare al 

Specializării Inteligente; 

2. Participarea la nivel național la negocierile purtate de Ministerul Fondurilor Europene 

pentru alocarea fondurilor europene pentru viitorul exercițiu financiar 2021 -2027; 

3. Actualizarea și elaborarea Planului Regional de Dezvoltare al regiunii pentru 

perioada 2021 – 2027. 
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1. Actualizarea la nivel regional a Strategiei de Specializare Inteligentă pentru 
perioada 2021 - 2027 

Dat fiind faptul că la inceputul anului 2019 proiectul „S3 Targeted Support to Lagging 

Regions” implementat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene  (JRC) a fost 

extins la nivelul tuturor regiunilor din România, ADR Sud Muntenia a început să ia parte la 

întâlnirile organizate de centrul mai sus menționat ce au drept obiectiv actualizarea strategiilor 

de specializare inteligentă din România. Astfel, în perioada decembrie 2018 – februarie 2020 

expertii ADR Sud Muntenia au participat la 6 asemenea întâlniri ce au vizat schimb de 

experiență cu specialiști din alte țări pe tema guvernanței SSI, monitorizării și evaluării acesteia. 

Mai mult, în perioada martie – mai 2019, beneficiind de sprijin din partea JRC a fost 

demarat din nou procesul de descoperire antreprenorială în regiunea Sud Muntenia prin 

organizarea de focus grupuri pentru fiecare din cele 6 domenii de specializare inteligentă, 

ocazie cu care au fost colectate ideile de proiecte generate de reprezentanții Quadruplu Helix.  

Focus grupurile au fost organizate astfel: 

• 6 Martie 2019 – Pitești – Focus Grup de Descoperire Antreprenorială în Industria 
Auto și Industria și Cercetarea de Înaltă tehnologie 

• 7 Martie 2019 – Ploiești – Focus Grup de Descoperire Antreprenorială pe tema 
Turism și Identitate Culturală și Localități Inteligente 

• 23 mai 2019 – Călărași – Focus Grup de Descoperire Antreprenorială în 
domeniile "Agricultură și industria alimentară" și "Bioeconomie: dezvoltarea economiei 
circulare"  

În plus, o parte din beneficiarii care aveau ideile de proiect într-un stadiu de maturitate 

au participat, în perioada 11 - 13 iunie 2019, la Ploiești, la un curs de scriere de proiecte 

organizat de către JRC pentru potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 1 POR, ca activitate 

prevăzută în cadrul proiectului "Targeted Support to RIS3 in Romania". 

Mai mult,  pentru a putea îmbunătăți  competențele potențialilor propunători de proiecte 

și a calității proiectelor de specializare inteligentă, în perioada martie – aprilie 2020, ADR Sud 

Muntenia va organiza în cadrul proiectului mai sus menționat un număr de 4 sesiuni de instruire, 

după cum urmează: 
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Nr. 
crt 

Tematica instruirii Data Locația 

1 De la idee la implementare - Pregătirea 

unor proiecte de succes 

24 martie 2020 Pitești, județul 

Argeș 

2 De la idee la implementare - Pregătirea 

unor proiecte de succes 

26 martie 2020 Ploiești, județul 

Prahova 

3 Transferul de tehnologii si dezvoltarea 

de produse inovative. Scalarea afacerilor 

inovative 

1-2 aprilie 2020 Pitești, județul 

Argeș 

4 Transferul de tehnologii si dezvoltarea 

de produse inovative. Scalarea afacerilor 

inovative 

8-9 aprilie 2020 Ploiești, județul 

Prahova 

Totodată, reprezentanții ADR Sud Muntenia au ținut legătura și cu nivelul național, 

participând in data de 16 septembrie 2019 la prima ședința a Comitetului pentru Coordonarea 

Strategiei de Specializare Inteligentă, ocazie cu care au fost dezbătute Regulamentul de 

organizare și funcționare și un prim draft al Analizei factorilor care impiedică difuzarea inovarii. 

În data de 4 noiembrie 2019, a avut loc cea de-a doua ședință a Comitetului pentru 

Coordonarea Strategiei de Specializare Inteligentă în cadrul căreia s-a prezentat forma finală 

a Regulamentul de organizare și funcționare și au fost prezentate drafturile următoarelor 

documente: "Planul de măsuri în sprijinul internaționalizării și colaborării internaționale" și 

"Viziunea strategică privind specializarea inteligentă și cercetarea, dezvoltarea și inovarea 

pentru ciclul 2021-2027".  

În data de 25 noiembrie 2019 a avut loc la sediul Ministerului Cercetării și Inovarii o nouă 

reuniune a  Comitetului de Coordonare al Strategiei de Specializare Inteligentă. În cadrul 

întrunirii au fost analizate următoarele documente: "Planul de măsuri în sprijinul 

internaționalizării și colaborării internaționale" și "Cadru strategic privind specializarea 

inteligentă pentru perioada de programare 2021-2027".  

În perioada 19 – 20 februarie 2020, reprezentanții ADR Sud Muntenia au mai participat 

la 2 întâlniri de lucru ale Comitetului de Coordonare al Strategiei de Specializare Inteligentă in 

cadrul cărora au fost discutate noua versiune a documentului "Cadru strategic privind 
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specializarea inteligentă pentru perioada de programare 2021-2027" precum și comentariile 

primite din partea Comisiei Europene asupra acestui document. 

 

2. Participarea la nivel național la negocierile purtate de Ministerul Fondurilor 
Europene pentru alocarea fondurilor europene pentru viitorul exercițiu 

financiar 2021 -2027 

În contextul pregătirii documentelor de programare 2021-2027, ADR Sud Muntenia a 

participat activ la întâlnirile organizate de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la demararea activității de programare 

evenimente ce au fost organizate în 18 și 25 iulie 2019. În continuare, ADR Sud Muntenia a 

furnizat puncte de vedere asupra fișelor cadru de sinteză pe fiecare dintre cele 5 obiective de 

politică ce vor fi finanțate de către ROREG și MFE și s-a agreat calendarul de lucru cu MDRAP 

pentru elaborarea POR 2021 – 2027, acum discutându-se propunerea de abordare pentru 

intervențiile ce pot fi finanțate prin POR 2021 – 2027. 

Noi reuniuni ale grupurilor de lucru pentru obiectivele tematice de lucru OP 2 – O Europa 

mai verde, OP 3 – O Europă mai conectata și OP4 - O Europă mai socială au avut loc în data 

de 25 noiembrie 2019, la care au participat și reprezentanți ai ADR Sud Muntenia. În cadrul 

Grupurilor de lucru dedicat OP 2 și OP 3 s-au discutat prioritățile de investiții și stadiul îndeplinirii 

condițiilor favorizante pe fiecare domeniu în parte. În cadrul reuniunii Grupului de lucru OP 4 s-

au purtat discuții pe marginea priorităților din domeniile aferente Obiectivului de Politică 4 

(ocupare, incluziune, educație, sănătate), așa cum au rezultat din consultarea extinsă făcută 

de MFE cu instituțiile și partenerii relevanți pe domeniile respective. 

Totodată, reprezentanții ADR SM au participat în data de 26 noiembrie 2019 la întâlnirile 

Obiectivului de Politică 1 - Europă mai inteligentă și Obiectivului de Politică 5 - O Europă mai 

aproape de cetățeni, organizate de către MFE. În cadrul reuniunii grupului de lucru al OP 1 

discuțiile au vizat în principal prioritățile nationale de investiții și stadiul îndeplinirii condițiilor 

favorizante pe fiecare domeniu in parte iar pentru OP 5 s-a discutat logica intervenției și tipurile 

de intervenții pentru acest obiectiv de politică.  
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În data de 28 noiembrie 2019, a avut loc la București evenimentul cu tema: Perioada de 

programare 2021-2027 – Viziune și demersuri. În cadrul acestuia, au fost prezentate 

regulamentele post 2021, stadiul negocierilor aferente perioadei de programare 2021-2027, 

Logica intervenției pentru fiecare obiectiv de politică, Arhitectura programelor operaționale – 

Politica de coeziune 2021-2027. 

În perioada 3-4 decembrie 2019, la București, reprezentanții ADR SM au participat la 

întâlnirea de lucru cu reprezentații Comisiei Europene în cadrul cărora au avut loc negocieri 

informale pentru OP 5 și s-au purtat discuții referitoare la OP1, cu focus pe condițiile favorizante.  

De asemenea, in data de 27 ianuarie 2020, reprezentanții ADR SM au participat la o 

videoconferință organizată de Ministerul Fondurilor Europene la București cu reprezentanții 

Comisiei Europene pentru a discuta intervențiile propuse in cadrul Obiectivului de politică 1 – 

“O Europă mai inteligentă”.  

3. Actualizarea și elaborarea Planului Regional de Dezvoltare al regiunii pentru 
perioada 2021 – 2027 

În ceea ce privește procesul de planificare la nivel regional, începând cu luna noiembrie 

2019, ADR Sud Muntenia a început procesul de organizare a întâlnirilor parteneriale pentru 

agrearea intervențiilor propuse în PDR 2021 – 2027, prin organizarea primei ședințe a 

Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 (PDR) 

precum și a Grupurilor de Parteneriat Local în toate județele regiunii Sud Muntenia. 

Prima ședință a Comitetului Regional pentru elaborarea PDR 2021 – 2027 a avut loc în 

data de 07 Noiembrie 2019, la sediul ADR Sud Muntenia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 

autorităților publice, ai instituțiilor și ai organizațiilor cu rol cheie în dezvoltarea regională. De 

asemenea, au fost reprezentate mediile academic și de afaceri, precum și societatea civilă. În 

acest context, a fost prezentată analiza socio-economică elaborată în vederea fundamentării 

strategiei de dezvoltare regională a PDR Sud Muntenia, precum şi concluziile acesteia 

referitoare la provocările majore identificate la nivel regional. Nu în ultimul rând, reprezentanții 

Agenției au susținut prezentări cu privire la   noile obiective ce vor sta la baza viitorului exercițiu 

financiar 2021 – 2027, precum și a propunerilor de regulamente aplicabile pentru aceeași 

perioadă. Odată cu constituirea Comitetului Regional de Planificare Sud Muntenia, pe baza 
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propunerilor venite din rândul participanților, a fost aprobat și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 

– 2027 al regiunii Sud Muntenia. 

De asemenea, in perioada 12 – 26 noiembrie 2019, Agenția a organizat in fiecare din 

cele 7 județe ale regiunii câte o ședință a grupului de parteneriat local, după cum se poate 

vedea in tabelul de mai jos. La aceste evenimente au participat reprezentanții autorităților 

publice locale și regionale, ai mediului de afaceri, ai mediul academic și de cercetare, precum 

și reprezentanții societății civile. În cadrul întrunirilor au fost dezbătute caracteristicile viitoarei 

perioade de programare 2021 – 2027, precum și documentul draft al analizei socioeconomice 

din cadrul Planului de Dezvoltare Regională 2021 - 2027 al regiunii Sud Muntenia. 

Desfășurarea GPL-urilor, la nivelul regiunii, a avut loc astfel: 

JUDEȚ DATĂ PARTICIPANȚI 

GPL Călărași 12 noiembrie 2019 27 

GPL Prahova 13 noiembrie 2019 60 

GPL Dâmbovița 14 noiembrie 2019 45 

GPL Ialomița 15 noiembrie 2019 33 

GPL Argeș  18 noiembrie 2019 29 

GPL Teleorman  21 noiembrie 2019 33 

GPL Giurgiu 26 noiembrie 2019 32 

În vederea unei fundamentări științifice realiste și corecte a principalelor documente 

programatice mai sus menționate, în perioada iulie-noiembrie 2019, ADR Sud Muntenia a 

derulat contractul prin intermediul căruia a fost elaborat studiul „Sprijin orizontal pentru 

actualizarea documentelor strategice programatice post 2020 (Planul de Dezvoltare Regională 

și Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia)“.   

Conform contractului, au fost elaborate sau revizuite, după caz, următoarele documente: 

A. - o secțiune privind impactul investițiilor făcute in regiunea Sud Muntenia în perioada 

2014 –   2019 pentru implementarea PDR 2014-2020 (informații  despre proiecte și indicatorii 

acestora, colectate din MySMIS la nivelul programelor operaționale); 
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-  o secțiune pentru actualizarea PDR 

B. - o secțiune privind  impactul investițiilor făcute in regiunea Sud Muntenia în perioada 
2014 – 2019 pentru implementarea SSI; 

- o secțiune de colectare de date pentru SSI:                        

- o secțiune de analiză a potențialului ofertei de servicii de transfer tehnologic din 
regiunea Sud Muntenia. 

 

 

Organizare grupuri tematice regionale 

Mai mult, în vederea identificării într-un larg cadru partenerial a mixului de politici necesar 
(măsurile, intervențiile și acțiunile indicative) ale Planului de Dezvoltare Regională 2021 -2027, 
in perioada ianuarie – februarie 2020 au fost organizate sedințe ale Grupurilor de Lucru 
Tematice, aferente axelor prioritare ale PDR.  

 

Data Denumirea Grupului Tematic Regional Locație 
28.01.2020   Competitivitate, Specializare Inteligentă și 

Digitalizare  
Pitești, județul Argeș 

04.02.2020 Mobilitate și Infrastructură Târgoviște, județul  
Dâmbovița  

06.02.2020 Dezvoltare Urbană Durabilă și Localități 
Inteligente  

Ploiești, județul Prahova 
(reprogramată în luna 
martie, drept urmare a 
vremii nefavorabile) 

11.02.2020 Dezvoltare Rurală şi Agricultură  Călărași 

13.02.2020 Protecţia Mediului, Eficienţă Energetică și 
Tranziția către o Economie Circulară  

Alexandria, județul 
Teleorman   

20.02.2020 Susţinerea Sănătăţii şi Protecţiei Sociale  Giurgiu 

25.02.2020 Educaţie şi Ocuparea Forţei de Muncă  Slobozia, județul Ialomița  
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Calendarul activităților de programare pentru perioada 2021-2027 

 

Nr. 
Crt. 

Perioada Acțiunea 

1. 
 

 Noiembrie 2019 Demararea consultărilor parteneriale tematice cu privire la 
analiza socio-economica și analiza SWOT 

2. Ianuarie 2020 – 
Februarie 2020 

Lucrul pe grupuri tematice regionale pentru elaborarea 
viziunii și a mixului de politici in cadru partenerial, inclusiv 
stabilirea mecanismelor de implementare și monitorizare 

3. Martie – Aprilie 2020 Colectarea ideilor de proiect cu impact local/strategice 
4. Mai 2020 Evaluarea și selectarea ideilor de proiect strategice 
5. Iunie 2020 Avizarea PDR de către Comitetul Regional de Planificare 
6 Iulie 2020 Aprobarea versiunii finale a PDR 2021 - 2027 de către 

CpDR 
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ANEXA 1: Simulare privind alocările naționale pe fonduri și obiective de politică 

  

Alocare 
națională 

FEDR total, 
inclusiv 5% 

FSE+ * 

Alocare 
națională 

FSE, 
exclusiv 

transfer 5% 
către 

FEDR** 

Alocare 
națională 

FC*** 

Obiectivul de Politică Obiective Specifice Grupuri tehnice de lucru Suma alocată (mlrd. Euro) 

OP 1 - O Europă mai 
inteligentă – o 
transformare 

economică inovatoare 
și inteligentă                                                                                                                                                                                                                  

Îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare precum și utilizarea tehnologiile avansate Cercetare și inovare 

5.992 (35%) N/A N/A Dezvoltarea aptitudinilor pentru specializarea inteligentă, tranziția industrială și antreprenoriat 
Serviciile publice digitale și 
integrarea tehnologiilor 
digitale de către întreprinderi 

Culegerea de beneficii datorate digitalizării pentru cetățeni, companii și guverne Digitalizare și bandă largă 

Îmbunătățirea creșterii și competitivității IMM-urilor prin investiții productive Întreprinderi mici și mijlocii 

OP2 -  O Europă mai 
ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon                                                                                                                                                                  

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Energie 

5.136 (30%) N/A 

3.323 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 
dezastrelor Schimbări climatice 

Promovarea gestionării sustenabile a apei Apa și apele uzate 

Promovarea tranzitiei catre o economie circulara                            Gestionarea deșeurilor 

Dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării Biodiversitatea 

Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării  

Mobilitatea multimodală în 
mediul urban 

OP 3 - O Europă mai 
conectată - mobilitate 

și conectivitateTIC 
regională                                                                                                     

Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările climatice, sigură şi 
intermodală 

 Transport 

4.966 (29%) 

N/A Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, flexibile și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră 

Îmbunătățirea conectivității digitale Digitalizare și bandă largă 
(Broadband) 

OP4 - O Europă mai 
socială - implementarea 

Pilonului european al 
drepturilor sociale                                                                                            

Ajutorarea celor mai defavorizate persoane Politicele pieței muncii 

7.654 N/A 
Inițiativa dedicată tinerilor NEET  Educație 

 Incluziunea socială  Incluziune, sărăcie 
 Alte obiective specifice FSE+  Sănătate 

OP5 - O Europă mai 
aproape de cetățeni - 

dezvoltarea sustenabilă 
și integrantă a zonelor 

urbane, rurale și de 
coastă prin inițiative 

locale        

Promovarea dezvoltării integrate la nivel local, economic și de mediu precum și a patrimoniului 
cultural, turismului și securității în zonele urbane 

Dezvoltarea teritorială / 
urbană 1.027 (6%) N/A N/A 

Promovarea dezvoltării integrate la nivel local, economic și de mediu și a patrimoniului cultural, 
turismului și securității în afara zonelor urbane 
Îmbunătățirea capacității Autoritătilor de Management a Programelor si a Organismelor ce se 
ocupă cu implementarea fondurilor europene 
Consolidarea cooperării cu partenerii atât în interiorul cât și în afara unui anumit stat membru 
al UE. 

Întocmit, 
Director Adjunct Dezvoltare și Comunicare 
Daniela TRAIAN 
 


