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Programul Operational Regional 2007-2013 finanteaza dezvoltarea urbana in Regiunea de Sud-Est 

Orasele si municipiile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  vor beneficia in urmatoarea perioada de peste 180 de 

milioane de euro, pentru modernizare, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 ” Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  ”, Domeniul Major de Interventie 1.1 “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Centre urbane”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” si Sub-domeniul: 

„Poli de crestere”. Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin aceasta axa prioritara, pentru 

perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 180,64 milioane euro, stadiul detaliat la aceasta data fiind urmatorul: 

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea financiara 

pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 54,19 milioane euro. Pana la 31 martie 2009 au fost depuse 11 

planuri integrate de dezvoltare urbana. Toate Planurile integrate de dezvoltare urbana au fost declarate admise, cele 

38 cereri de finantare individuale din cadrul acestor planuri fiind declarate conforme si eligibile. Valoarea totala 

solicitata prin cele 11 PIDU-uri depaseste valoarea alocata indicativ regiunii pentru perioada 2007-2013. Procesul de 

evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare in cadrul acestor PIDU-uri se afla in derulare. 

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” – Prin HG 

998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca poli 

de dezvoltare urbana Braila si Galati. Alocarea financiara la nivel regional pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget 

stat) este de 36,12 milioane euro, alocare distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana. In prezent, 

cererile de finantare incluse in Planurile integrate de dezvoltare urbana ale celor doua municipii, se afla in etapa de 

evaluare.  

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de crestere” - Prin HG 998/2008 cu 

completarile si modificarile ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de crestere 

Constanta, fiind in etapa de pregatire a PID-ului si a cererilor de finantare aferente. Alocarea financiara pentru acest 

subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 90,32 milioane euro. Planul Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane 

Constanta se afla in prezent in etapa de evaluare.  

Implementarea primelor proiecte finantate in cadrul Axei prioritare 1 din POR, va putea incepe dupa 

parcurgerea etapelor de evaluare si contractare, termenul estimativ pentru semnarea primelor contracte de 

finantare fiind primul trimestru din 2010. 
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