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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013 

 LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST  

 24 august 2009 

 

Până la data de 24 august 2009, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost 

depuse 211 proiecte individuale si 11 Planuri integrate de dezvoltare urbana (care includ 38 cereri 

de finantare), prin care se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 

2007-2013. 

Pana in prezent: 

- Au fost semnate un numar de 72 de contracte, valoarea totala solicitata fiind de 

aproximativ 155 milioane de euro; 

- 18 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea totala solicitata fiind de 

aproximativ 30 milioane de euro; 

- 43 de proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoarea totala solicitata 

fiind de peste 58,58 milioane euro. 

Estimam semnarea contractelor pentru cele 18 proiecte aflate in etapa de precontractare in 

perioada  august - septembrie 2009.  

Pana la finele anului 2009 estimam ca valoarea totala solicitata prin contractele semnate la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va ajunge la aproximativ 200 milioane euro, reprezentand peste 

37,4% din valoarea alocata prin POR Regiunii de dezvoltare Sud-Est pentru intreag perioada 2007-

2013. 
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SituaŃia detaliata a proiectelor depuse pe cele 5 axe ale POR este următoarea: 

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  - Bugetul 

indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este 

de 180,64 milioane euro.  

 

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. 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.  

In urma finalizarii procesului de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, au fost 

acceptate in etapa de evaluare tehnica si financiara toate cele 38 cereri de finantare, incadrate pe 

categorii de operatiuni eligibile dupa cum urmeaza:  

- categoria de operatiuni a) „reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor 

urbane, inclusiv transportul urban” - 27 cereri de finantare declarate conforme si eligibile; 

- categoria de operatiuni eligibile c) „reabilitarea infrastructurii sociale” – 11 cereri de 

finantare declarate conforme si eligibile. 

 

Prin Instructiunea nr. 33/13 august 2009 emisa de AM POR, evaluarea tehnica si financiara a trei 

cereri de finantare aferente Planului Integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Tulcea se va 

realiza de catre Comisia de evaluare  constituita la nivelul AM POR, avand in vedere ca firma 

subcontractata de AM POR pentru a asigura evaluatori indepedenti se afla in conflict de interese 

pentru acest Plan integrat de dezvoltare urbana. 

 

Astfel, celelalte 35 cereri de finantare se vor evalua la sediul OI POR.  Avand in vedere urmatoarele: 

• numarul mare de cereri de finantare declarate conforme si eligibile in cadrul caregoriei a) 

de operatiuni eligibile care vor fi evaluate de Comisia de evaluare ce isi va desfasura 

activitatea la sediul OI POR, respectiv 25 cereri de finantare; 
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• numarul de zile alocat indicativ pentru evaluarea tehnica si financiara a unei cereri de 

finantare (intre 3 zile lucratoare daca nu se solicita clarificari si 18 zile lucratoare, in cazul 

in care se solicita numarul maxim de clarificari admis); 

• intarzierile intervenite in demararea procesului de evaluare tehnica si financiara a cererilor 

de finantare declarate conforme si eligibile, 

am solicitat AM POR alocarea unui numar suplimentar de exerti pentru evaluarea tehnica si 

financiara (evaluatori financiari si evaluatori pentru categoria a) de operatiuni eligibile) astfel incat 

sa fie recuperate intarzierile inregistrate in acest moment. 

 

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, autoritatile publice 

locale sunt in etapa de pregatire a PIDU-rilor si a cererilor de finantare aferente. Se estimeaza 

depunerea PIDU-rilor in luna august 2009. 

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 PIDU-lui si a cererilor 

de finantare aferente. Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 

90,32 milioane euro. Se estimeaza depunerea PID in luna august 2009. 

 

Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget  alocat - 

FEDR + Buget stat – 113,8 milioane euro).  

Domeniul major de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, 

străzi-urbane inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură. 

Valoarea totală solicitată prin aceste  20 de proiecte este de 206,07 milioane euro, depasind 

aproximativ de doua ori valoarea alocata Regiunii Sud-Est pentru perioada 2007-2013, stadiul 

detaliat la data prezentei fiind urmatorul: 

- un proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata fiind de 2,59  milioane 

euro, estimam semnarea acestuia la sfarsitul lunii august 2009; 
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- 13 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 122,64 

milioane euro ; 

- 6 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind 

de 80,85 milioane euro.  

 

In urma clarificarii de catre AM POR a cursului lei/euro luat in considerare pentru stabilirea valorii 

in euro a contractelor semnate + proiectele aflate in precontractare pentru fiecare regiune, a 

reiesit pana la valoarea de 125 milioane euro (alocare indicativa pentru perioada 2007-2013 + 10% 

permis pentru supracontractare) se incadreaza primul proiect aflat in lista de rezerva. 

Acest proiect este “Modernizarea Bd Dorobantilor”, aplicant Unitatea Administrativ Teritoriala a 

Municipiului Braila, proiect ce a fost inclus primul pe lista de rezerva in urma organizarii Reuniunii 

CRESC Sud-Est din data de 20 august 2008. Astfel, am notificat aplicantul pentru depunerea 

Proiectului tehnic, finantarea nerambursabila alocata fiind de 84.110.000 lei. In urma parcurgerii 

procesului de analiza a proiectului tehnic si a etapei de precontratare, cererea de finantare a fost 

aprobata; contractul a fost semnat in data de 22 iulie 2009. 

 

Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de intervenŃie: 

Domeniul major de intervenŃie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate – (buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane  Euro). 

Până în prezent au fost depuse 9 proiecte, din care: 

- Un proiect a fost declarat de AM POR ca fiind neeligibil; 

- 3 se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 7,35 milioane euro; 

- Un proiect se afla  in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), 

valoare solicitata de 2,74 milioane euro; 

- 4 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 11,60 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin aceste 9 proiecte este de 27,45 milioane euro, suma care depaseste 

valoarea alocata.  
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Domeniul major de intervenŃie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale -  (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro). 

 

Până în prezent au fost depuse 14 proiecte, valoarea totala solicitata fiind 8,63 milioane euro, din 

care: 

- Trei proiecte au fost respinse, valoarea solicitata de 1,91 milioane euro; 

- cinci se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 3,13 milioane euro; 

- doua proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), 

valoarea solicitata de 1,06 milioane euro; 

- patru au fost contractate, valoarea solicitata de 2,54 milioane euro. 

Valoarea totală solicitată prin cele 11 proiecte aflate in evaluare si contractate este de 6,73  

milioane euro si reprezinta  peste 52 % din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013. 

 

Domeniul major de intervenŃie 3.3 ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale 

pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro). 

La nivelul regiunii Sud - Est nu a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, care este 

aplicantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie. 

In data de 24.06.2009 am propus catre AM POR aprobarea prezentarii a doua cereri de finantare: 

una care sa vizeze dotarea bazelor judetene/regionale pentru situatii de urgenta pentru judetele 

Galati, Braila, Buzau si Vrancea si una pentru judetele Constanta si Tulcea. Aceasta propunere a 

avut ca justificare necesitatea atingerii obiectivului specific al DMI 3.3 al POR si anume cresterea 

capacitatii regionale de raspuns, prin reducerea timpului de interventie in cazul unor situatii de 

urgenta si interventia integrata in caz de dezastre, si pe de alta parte complexitatea Regiunii de 

dezvoltare Sud-Est din punct de vedere al riscurilor de dezasre sau accidente. 

Prin adresa nr. 40033/08.07.2009, Autoritatea de Management pentru POR ne-a comunicat ca 

propunerea nu respecta criteriul referitor la eligibilitatea solicitantului, respectiv obligativitatea ca 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara la nivel regional sa fie compusa din toate Consiliile 

Judetene ale judetelor din regiune. De asemenea, Programul Operational Regional prevede 

constituirea, la nivel national, a 8 baze regionale, deci a unei singure baze regionale pentru fiecare 

regiune de dezvoltare.  



 
Agentia pentru  Dezvoltare Regionala                                                                                 

Sud-Est 

 
 

 

Organism Intermediar  POR   
ADR SE 

Adresa: Piata Independentei nr. 1, BRAILA 
Tel/Fax: 0040 339 401018; 00 40 339 401017   

E-mail: adrse@adrse.ro 

http://www.adrse.ro 
6 

 

 

Tot in cadrul adresei mai sus mentionate, AM POR mentioneaza ca in ceea ce priveste crearea unei 

capacitati specifice de raspuns pentru interventii in situatii de urgenta specifice judetelor 

Constanta si Tulcea, acest lucru va fi asigurat prin repartizarea echipamentelor achizitionate in 

cadrul proiectului in conformitate cu tipurile de riscuri identificate la nivelul fiecarui judet, 

corepunzator Planurilor de Analiza si Acoperire a Riscurilor. 

Presedintii Consiliilor judetene din regiune au fost informati cu privire la acest demers si raspunsul 

dat de AM POR in data de 8 iulie 2009. 

 

Domeniul major de intervenŃie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă (buget alocat FEDR + Buget stat – 36,9 milioane Euro). 

Până în prezent au fost depuse 40 proiecte (valoare solicitata totala de 38,21 milioane euro), din 

care: 

- patru au fost respinse/ retrase de aplicanti, valoare solicitata de 4,79 milioane euro; 

- 24 se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 24,77  milioane auro; 

- patru proiecte se afla in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), 

valoare totala solicitata de 1,73 milioane euro; 

- Opt proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 6,92 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin cele  36 de proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie, 

contractare este de 33,45 milioane euro, reprezentand peste 90% din valoarea alocata regiunii 

pentru perioada 2007-2013. 

 

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

 

Domeniul major de intervenŃie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 

de importanŃă regională şi locală.  (buget alocat  FEDR + Buget stat – 35,6 milioane Euro). 

Până în prezent au fost depuse 5 cereri de finantare (reprezentand doar doua proiecte), din care : 

- patru respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, valoare 

totala solicitata de 1,28 milioane euro ; 

- un proiect a fost contractat, valoare solicitata de 0,36 milioane euro. 
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Probleme identificate: 

- Numar redus de proiecte inregistrate avand in vedere valoarea relativ ridicata a contributiei 

proprii; 

- Caliatatea redusa a proiectelor depuse, documentatii incomplete; 

- Nerespectarea termenului de finalizare a proiectului tehnic raportat la data depunerii 

cererii de finantare, ceea ce a necesitat recalcularea punctajului pentru cererea de 

finantare. Aplicantul a depus proiectul tehnic la 5 luni de la data notificarii. 

 

Un potential aplicant privat a comunicat OI POR  ca intentioneaza depunerea pana in luna 

octombrie 2009 a unui proiect de valoare mare in cadrul acestui domeniu major de interventie, 

respectiv de aproximativ 15 milioane euro. 

 

Domeniul major de intervenŃie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 

pregătirea de noi activităŃi. (buget alocat FEDR + Buget stat – 31,19 milioane  Euro). 

 

Obiectivul acestui domeniu de intervenŃie îl reprezintă reabilitarea siturilor industriale abandonate, 

intervenŃiile având ca scop atragerea investiŃiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi 

regionale. 

 

Pana la data de 18.08.2009 nu a fost depus niciun proiect in cadrul acestui domeniu major de 

interventie la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motivele principale fiind: 

- Contributia mare de 50% pentru autoritatile publice locale pentru Faza B a proiectului; 

- Un numar redus de situri poluate se afla in proprietatea autoritatilor publice locale; 

- probleme privind aplicarea principiului "poluatorul plăteşte" în cazul acestor situri; 

- Exista dificultati in inventarierea acestor situri, avand in vedere existenta unei metodologii/ 

legislatii foarte complexe in domeniu; 

- Inregistrarea siturilor se face de catre proprietar/administrator, ca fiind potential poluate, 

declararea acestora ca fiind poluate este un proces greoi si de lunga durata. 
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Domeniul major de intervenŃie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. (buget  alocat 

FEDR + Buget stat -  26.510.000 Euro, alocare financiara pentru primul apel de proiecte- 5,2 

milioane Euro ). 

 

Data lansarii oficiale: 13 martie 2008; Termenul limita de depunere a proiectelor pentru primul apel 

de proiecte a fost 16 iunie 2008, ora 16.00. 

In cadrul primului apel de proiecte au fost depuse 80  de proiecte a caror totală solicitată valoare 

este de aproximativ 9.000.000 euro. Din cele 80 de proiecte, 31 au fost respinse, 9 au fost retrase 

de catre aplicanti, unul este in etapa de precontractare si 39 contractate au fost semnate. 

Valoarea proiectelor aprobate spre contractare acopera valoarea alocata Regiunii Sud-Est pentru 

primul apel de proiecte.  

 

Probleme identificate: 

- Perioada lunga de timp intre momentul organizarii vizitei la fata locului si momentul 

semnarii contractului de finantare (peste 4 luni); 

- Dificultati in asigurararea contributiei proprii in implementarea proiectelor. 

- De asemenea, bugetele au fost fundamentate in lei la cursul euro de aproximativ 3,5 

lei/euro, iar in prezent preturile echipamentelor, constructiilor prevazute in proiecte au un 

curs de referinta de peste 4,2 lei/euro, fapt ce determina o contributie mai mare din partea 

beneficiarului; 

- Documentatii incomplete in faza de precontractare, ceea ce a condus la clarificari din 

partea AM POR; 

- Modificarea formularului contractului in perioada de precontractare, ceea ce a necesitat 

modificarea contractului pentru multe cereri de finantare; 

- Emiterea de catre AM POR de clarificari cu privire la formatul contractului si a anexelor 

acestuia dupa demararea activitatii de precontractare. 

 

In data de 17 august 2009 ghidul solicitantului a fost lansat spre consultare publica, urmand ca in 

luna septembrie 2009 sa se lanseze oficial apel de proiecte cu depunere continua.  
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Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenŃie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (buget alocat FEDR + Buget stat – 30,5 

milioane euro) - Pana in prezent au fost depuse 11 proiecte (valoare totala solicitata de 36,45 

milioane euro) din care: 

- doua au fost respinse, valoare totala solicitata de 4,83 milioane euro; 

- cinci proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 16,79 

milioane euro; 

- trei se afla in etapa de precontractare (efecatuarea vizitei la fata locului in luna iulie 2009) 

valoarea solicitata pentru acesta fiind de 10,88 mil euro; 

- unul a fost contractat, valoare solicitata de 3,95 milioane euro. 

Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele noua proiecte aflate in evaluare si 

contractare este de aproximativ 31,62 milioane euro, valoare care depaseste fondurile alocatae 

regiunii pentru perioada 2007-2013. 

 

Domeniul major de intervenŃie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice - (buget 

alocat FEDR + Buget stat – 30,6 milioane euro). 

                                                                                                                                                                                                                  

Pana in prezent au fost depuse 32 proiecte din care: 

- 18 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 21,56 milioane euro; 

- sase se afla în diferite etape de evaluare, valoare totala solicitata de 6,55  milioane euro; 

- sase proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), 

valoare solicitata totala de 10,39 milioane euro; 

- doua au fost contractate, valoare solicitata totala de 3,25 milione euro.  
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Valoarea totala  solicitata in cele 14 proiecte aflate in evaluare, selectie si contractate reprezinta  

peste 66% din  valoarea alocata in regiunii pentru perioada POR 2007-2013. 

In data de 19 august 2009 a fost lansat ghidul solicitantului spre consultare publica pe site-ul AM 

POR, urmand ca relansarea oficiala sa se realizeze in luna septembrie 2009.  

 

Greseli frecvente in completarea cererilor de finantare: 

• din punct de vedere al conformitatii administrative: lipsa unor documente solicitate prin 

ghidul solicitantului; prezentarea unor documente cu perioada de valabilitate expirata 

(autorizatii, avize); nerespectarea formatului standard si completarea partiala a cererii de 

finantare; 

• din punct de vedere al eligibilitatii: proiecte cu activitati neeligibile; valoarea totala a 

proiectului peste valoarea totala maxima permisa de ghidul solicitantului; nerespectarea 

conditiilor impuse de prevederele schemelor de ajutor de stat; solicitantul nu se incadreaza 

in categoria solicitantilot eligibili; 

• din punct de vedere al calitatii si maturitatii proiectului: nejustificarea necesitatii finantarii 

din fonduri publice a investitiei; necorelarea activitatilor propuse cu calendarul de 

realizare; solutia tehnica nu este corelata cu rezultatul expertizei tehnice; bugetul nu este 

corelat cu activitatile; proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare si a 

ale domeniului major de interventie; analiza financiara gresit efectuata iar rezultatele 

acesteia nu sunt relevante; bugetul proiectului incomplet, completat gresit, cheltuieli 

incadrate fara respectarea Ordinului de cheltuieli eligibile pentru fiecare domeniu major de 

intervetie; proiectii financiare nerealiste, fara o fundamentare; necorelare intre bugetul 

proiectului, devizul general si devizele pe obiecte; nefundamentarea/ fundamentarea 

insuficienta a modului in care se respecta prin proiect temele orizontale: dezvoltarea 

durabila, egalitatea de sanse, protectia mediului; includerea in cererea de finantare a unor 

indicatori necuantificabili, nerealisti; a unor indicatori nefundamentati/ insuficient 

fundamentati; aplicantul nu dovedeste capacitate de sustenabilitate a proiectului. 

 


