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Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finan-
tate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate ur-

bana, regenerare urbana 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in 

calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 
(POAT) 2014 – 2020, contractul de finantare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii 
Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” Cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 
1.1.146, in data de 27 octombrie 2021.   

Proiectul este finantat in cadrul Axei Prioritare 1 „Intarirea capacitatii beneficiarilor 
de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind 
aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte fi-
nantate din FESI de a pregati si de a implementa proiecte mature”, Actiunea 1.1.1 „Asis-
tenta orizontala pentru beneficiarii FESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, 
inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”. 

Proiectul va fi implementat de catre ADR SE, in calitate de lider de proiect, in parte-
neriat cu Unitatile Administrativ-Teritoriale selectate pentru finantare. Partenerii proiec-
tului vor primi finantare nerambursabila pentru elaborarea de documentatii tehnico-eco-
nomice in vederea pregatirii a 11 proiecte de infrastructura pe domeniile mobilitate urbana 
si regenerare urbana, dupa cum urmeaza:  

- Partener 1 - UAT Municipiul Braila:  

• „Modernizarea conexiunii tramvai Braila – Lacu Sarat”. Valoarea totala eli-
gibila a proiectului este de 777.597,68 lei din care 762.045,73 lei reprezinta 
finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 15.551,95 lei repre-
zinta  contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• „Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”. Valoarea totala eligibila a pro-
iectului este de 743.274,15 lei din care 728.408,68 lei reprezinta finantare 
nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 14.865,47 lei reprezinta  con-
tributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 
 



 

- Partener 2 - UAT Oras Eforie: „Infiintarea  sistemului de transport public de ca-
latori cu material rulant ecologic, inclusiv infrastructura de parcare si facilitati 
pentru biciclisti in cadrul coridorului de mobilitate urbana creat”. Valoarea totala 
eligibila a proiectului este de 2.659.794,10 lei din care 2.606.598,23 lei reprezinta 
finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 53.195,87 lei reprezinta  con-
tributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

- Partener 3 - UAT Municipiul Galati:  

• „Dezvoltarea urbana a municipiului prin modernizarea infrastructurii tran-
sportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr 1, a 
bulevardului Siderurgistilor, tronson 2 si a strazii Stefan cel Mare”. Valoarea 
totala eligibila este de 3.285.624,00 lei din care 3.219.911,52 lei reprezinta 
finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 65.712,48 lei repre-
zinta  contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• „Reabilitare si refunctionalizare teren degradat Valea Tiglinei”. Valoarea 
totala eligibila este de 1.286.466,75 lei din care 1.260.737,42 lei reprezinta 
finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 25.729,33 lei repre-
zinta  contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

- Partener 4 - UAT Municipiul Focsani: „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin rea-
lizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de tran-
sport”. Valoarea totala eligibila este de 4.107.029,99 lei din care 4.024.889,39 lei 
reprezinta finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 82.140,60 lei re-
prezinta  contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

- Partener 5 - UAT Municipiul Constanta:  

• „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bulevardul Ma-
maia”. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.899.845,91 lei din 
care 2.841.848,99 lei reprezinta finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul 
de Stat) si 57.996,92 lei reprezinta  contributia proprie la cheltuielile eli-
gibile ale proiectului; 

• „Imbunatatirea mediului urban in zona Delfinariu - Faleza Nord”. Valoarea 
totala eligibila a proiectului este de 753.985,15 lei din care 738.905,44 lei 
reprezinta finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 15.079,71 
lei reprezinta contributie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

- Partener 6 - UAT Municipiul Buzau:  

• „Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si auto-
baza”. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4.888.143,36 lei din 
care 4.790.380,49 lei reprezinta finantare nerambursabila (FEDR + Bugetul 
de Stat) si 97.762,87 lei reprezinta contributia proprie la cheltuielile eligi-
bile ale proiectului;          

• „Regenerare urbana a arealelor degradate din zona de interventie Unirii 
Sud, Spriru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV”. Valoarea totala eligibila a 
proiectului este de 1.086.720,14 lei din care 1.064.985,74 lei reprezinta 
finantare nerambursabila (FEDR+Bugetul de Stat) si 21.734,40 lei reprezinta  
contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 
 



 

- Partener 7 - UAT Municipiul Ramnicu Sarat: „Refacerea zonelor urbane degra-
date si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”. Valoare totala eligibila 
este de 553.350,00 lei din care 542.283,00 lei reprezinta finantare nerambursabila 
(FEDR+Bugetul de Stat) si 11.067,00 lei reprezinta  contributia proprie la cheltu-
ielile eligibile ale proiectului; 

 
Obiectivul general al proiectului il constituie pregatirea de proiecte mature pentru 

perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului: 11 documentatii tehnico-eco-
nomice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care constituie portofoliul de 
proiecte la nivel regional pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.  

Perioada de implementare a activitatilor este de 30 luni, in perioada 01.07.2020 - 
31.12.2022.  

Valoarea totala a contractului de finantare este de 25.080.230,55 lei, din care 
20.256.546,76 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 3.113.848,07 lei 
reprezinta valoare eligibila nerambursabila din bugetul national. Valoarea aferenta asigu-
rarii managementului contractului de finantare de catre ADR SE este de 789.400,20 lei, 
reprezentand 100% finantare nerambursabila.   

 
 
 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operati-
onal Asistenta Tehnica 2014-2020 

 

 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul ADR SE, Str. Anghel Saligny, nr. 24, Mu-
nicipiul Braila, judetul Braila tel: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: 
adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro. 


