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Finantarea prin POR a infrastructurii de transport regionale si locale din Regiunea Sud -Est 

 

Prin Programul Operational Regional 2007- 2013, sunt finantate un numar de 14 proiecte de reabilitare 

drumuri judetene sau locale. Proiectele se incadreaza in Axa prioritara 2 “ÎmbunătăŃirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”, “Domeniul major de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de 

drumuri judeŃene, străzi-urbane inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

La Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-

2013, au fost depuse, incepand cu octombrie 2007 si pana la suspendarea depunerii de proiecte in cadrul  

acestei axe, respectiv 16 octombrie 2008, un numar de 20 de proiecte privind reabilitarea si modernizarea 

drumurilor judetene si a strazilor urbane. Valoarea totală solicitată prin aceste proiecte este de 205,09 

milioane euro, depasind aproximativ de doua ori valoarea alocata Regiunii Sud - Est  pentru perioada 2007-

2013. 

Dintre aceste proiecte, au fost contractate pana in prezent, in cadrul POR, un numar de 14 proiecte, in 

valoarea totala de 124,62 milioane euro; 8 proiecte vizeaza reabilitarea si modernizarea de drumuri 

judetene, iar 6 proiecte vizeaza reabilitarea de strazi urbane.  

 

Nivelul contributiei proprii din partea beneficiarilor Consilii Locale sau Consilii Judetene variaza intre 2 % 

si 25 %, diferenta de cheltuieli fiind acoperita din FEDR si din fonduri de la Bugetul de Stat. 

 

Prin fondurile alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013, la  nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Sud-Est vor fi reabilitati 228,80 km de drumuri judetene si 38,23 km strazi urbane. 

 

Un numar de 6 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, fondurile alocate Regiunii de Sud-Est pentru 

aceasta axa in cadrul POR 2007-2013, fiind insuficiente pentru a finanta cheltuielile necesare pentru 

realizarea acestor proiecte; suma totala necesara finantarii acestora este de 80,47 milioane euro.  
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