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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013 

LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 

-  30 octombrie 2010 

 

Până la data de 30 octombrie 2010, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost 

depuse 728 proiecte individuale si 13 Planuri integrate de dezvoltare urbana (subdomeniile centre 

urbane, poli de dezvoltare urbana si poli de crestere – 54 cereri de finantare individuale), prin care 

se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013. 

• s-a inregistrat depasirea valorii alocate Regiunii pentru perioada 2007-2013 pentru 7  

domenii majore de interventie ale POR; 

• au fost semnate 120 contracte de finantare, valoarea totala solicitata fiind de 

aproximativ 233 milioane de euro, din care: 

� Domeniul major de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 
judeŃene, străzi-urbane inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură -  15 
contracte, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 138,65 milioane euro ; 

� Domeniul major de intervenŃie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate – 8 contracte, valoare solicitata totala de 18,31 milioane euro; 

� Domeniul major de intervenŃie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale -  10 contracte, valoarea solicitata totala de 5,88 milioane 
euro; 

� Domeniul major de intervenŃie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă - 24 contracte, valoare solicitata de 18,72 milioane euro; 

� Domeniul major de intervenŃie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanŃă regională şi locală – 1 contract, valoare solicitata de 0,36 milioane 
euro ; 

� Domeniul major de intervenŃie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 40  
contracte, valoare solicitata totala de 3,71 milioane euro; 
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� Domeniul major de intervenŃie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – 8 contracte, valoare 
solicitata totala de 27,56 milioane euro; 

� Domeniul major de intervenŃie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice - 14 
contracte, valoare solicitata totala de 20,03 milione euro.  

 

• rata de absorbtie a fondurilor (fonduri FEDR si Buget de stat platite de catre AM POR) 

este de peste 13% din valoarea contractata  la nivelul regiunii. 

 

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 evaluarii tehnice si financiare, un numar de 29 cereri de finantare (in cadrul a 11 Planuri 

Integrate de Dezvoltare Urbana) au fost acceptate in etapa de verificare a proiectului tehnic, 

valoare solicitata totala de 42,95 milioane euro. 

Pana in prezent, a fost desfasurata/ finalizata etapa de verificare a proiectului tehnic pentru 26 

cereri de finantare, trei proiecte tehnice urmand a fi depuse in luna noiembrie 2010. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

www.inforegio.ro 

Organism Intermediar  POR  ADR SE 
                         Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila 
                          Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017 
                                           E-mail: adrse@adrse.ro 

                                                                                        Web: www.adrse.ro 
3 

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.  

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Galati a fost depus in data de 30.09.2009, a fost 

declarat admis, pana in prezent fiind depuse 7 cereri de finantare a caror valoare solicitata totala 

este de 18 milioane euro.  

Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Braila a fost depus in data de 05.11.2009, a fost 

declarat admis, pana in prezent fiind depuse 7 cereri de finantare a caror valoare solicitata totala 

este de 15,50 milioane euro. 

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 cererilor de finantare 

aferente. Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 90,32 milioane 

euro. PID a fost declarat admis de catre AM POR in decembrie 2009, in prezent sunt pregatite 

cererile de finantare aprobate in cadrul acestu plan. A fost depusa o cerere de finantare. 

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 205,24 milioane euro, depasind 

aproximativ de doua ori valoarea alocata Regiunii S - E  pentru perioada 2007-2013, stadiul detaliat 

la data prezentei fiind urmatorul: 

- 15 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 138,65 

milioane euro ;  

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

de 66,59 milioane euro.  

La sfarsitul lunii august 2010, rata de absorbtie a fondurilor (fonduri FEDR si Buget de stat platite de 

catre AM POR) era de peste 19% din totalul de 138,65 contractat. 
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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 14 proiecte, valoare solicitata totala de 33,02 milioane euro, din 

care: 

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

- Un proiect a fost retras de catre solicitant; 

- trei se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 6,15 milioane euro; 

- un proiect se afla  in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 0,16 milioane 

euro; 

- opt proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 18,31 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin cele 12 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si selectie sau 

contractate este de 24,62 milioane euro, depasind cu aproape 9,4% valoarea alocata regiunii. 

 

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

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

Până la data suspendarii depunerii de cereri de finantare in cadrul acestui domeniu major de 

interventie la nivelul regiunii de Dezvoltare Sud-Est (30 iulie 2010) au fost depuse 50 proiecte, 

valoarea totala solicitata fiind 27,83 milioane euro, din care: 

• 12 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanti, valoarea solicitata de 6,57 milioane 

euro; 

• 12 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 6,77 milioane 

euro; 

• sapte proiecte sunt in etapa de precontractare, valoarea solicitata totala de 4,15 milioane 

euro; 

• zece proiecte au fost contractate, valoarea solicitata de 5,88 milioane euro; 

• noua proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 4,47 milioane 

euro. 

Valoarea totală solicitată prin cele 38 proiecte aflate in evaluare, contractate sau in rezerva este 

de 21,27  milioane euro, valoare de depaseste cu 65% valoarea alocata regiunii pentru perioada 

2007-2013. 
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Domeniul major de intervenŃie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale 

pentru interventii in situatii de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro) 

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

este aplicantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie.  

• cererea de finantare a fost depusa la OI POR in aprilie 2010, fiind acceptata in urma 

evaluarii  tehnice si financiare. 

In prezent se desfasoara etapa de precontractare – vizita la fata locului. Cererea de finantare 

prevede achizitionarea de echipamente pentru interventii in situatii de urgenta pentru cele 6 

judete ale regiunii, valoarea solicitata este de 9,61 milioane euro.  

 

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 la data suspendarii depunerii de cereri de finantare in cadrul acestui domeniu major de 

interventie la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (16 octombrie 2010) au fost depuse 107 

proiecte (valoare solicitata totala de 121,96 milioane euro), din care: 

• 11 au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 12,37 milioane euro; 

• 5 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 7,24 milioane 

auro; 

• 12 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoare totala solicitata de 14,47 milioane 

euro; 

• 24 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 18,72 milioane euro; 

• 55 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 69,16 milioane 

euro. 

Valoarea solicitată prin cele  96 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selecti, contractate 

sau in rezerva este de 109,59 milioane euro, fiind depasita valoarea alocata regiunii pentru 

perioada 2007-2013 cu peste 196%. 
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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 18 proiecte, din care : 

- 6 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 7,92 milioane euro ; 

- 11 proiecte sunt in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 40,18 

milioane euro ; 

- Un proiect a fost contractat, valoare solicitata de 0,36 milioane euro. 

Probleme identificate: 

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

proprii; 

• Calitatea redusa a proiectelor depuse, documentatii incomplete; 

• Situatii speciale in ceea ce priveste regimul juridic al unor terenuri pe care solicitantii 

doresc crearea/ modernizarea de structuri de afaceri. 

Valoarea solicitată prin cele  12 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selecti, contractate 

este de 40,54 milioane euro, depasind cu 14% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-

2013. 

 

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 in prezent 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 ). 

PRIMUL APEL DE PROIECTE 

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 milioane euro. Din cele 80 de proiecte, 31 au fost respinse, 9 au fost retrase 

de catre aplicanti si 40 au fost contractate. Valoarea finantarii nerambursabile solicitate prin cele 

40 de contracte semnate este de 3,71 milioane euro. 

Pana in prezent au fost reziliate sau sunt in curs de reziliere un numar de 18 contracte, finantare 

nerambursabila totala contractata de 2 milioane euro. 

 

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 2 noiembrie 2009, cu depunere din data de 

23 noiembrie 2009. Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 22,61 milioane 

euro. 

Pana in prezent au fost depuse 446 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 60 milioane 

euro 

Pana in prezent: 

-  au fost evaluate tehnic si financiar 49 cereri de finantare depuse si declarate conforme si 

eligibile in perioada noiembrie 2009 – februarie 2010; 

- se afla in proces de desfasurare evaluarea tehnica si financiara a 81 cereri de finantare 

declarate conforme si eligibile in perioada martie – mai 2010; 

- a fost demarata pana in prezent etapa de precontractare (vizita la fata locului) pentru un 

numar de 33 de proiecte. 
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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 21 proiecte (valoare totala solicitata de 65,07 

milioane euro) din care: 

• trei au fost respinse/ retrase de catre solicitanti, valoare totala solicitata de 5,16 milioane 

euro; 

• cinci proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 22,21 

milioane euro; 

• un proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata pentru acesta fiind de 3,32 

mil euro; 

• opt proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 27,56 milioane euro; 

• patru proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 6,65 milioane 

euro. 

Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 18 proiecte aflate in evaluare si 

contractare este de aproximativ 59,74 milioane euro, valoare care depaseste cu 96% fondurile 

alocate 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)                                                                                                                              

PRIMUL APEL DE PROIECTE - Au fost depuse 32 proiecte din care: 

• 18 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 21,51 milioane euro; 

• 14 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 20,03 milione euro.  Dintre 

acestea, un contract a fost reziliat la solicitarea beneficiarului. 

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 30 octombrie 2009, cu depunere din data de 

23 noiembrie 2009. Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 10,89 milioane 

euro. 
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Pana in prezent au fost depuse 19 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 32,27 milioane 

euro. Dintre acestea: 

- sapte au fost respinse/ retrase de solicitanti in diferite etape, valoare solicitata totala de 

10,95 milioane euro; 

- 12 proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 

21,31 milioane euro; 

Avand in vedere valorile prezentate pentru cele doua apeluri de proiecte, rezulta ca valoarea 

solicitata totala prin cele 25 de proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie si 

contractare, respectiv 40,12 milioane euro, depaseste cu 31% valoare alocata regiunii pentru 

perioada 2007 – 2013.  

Nota: 

- cursul de referinta la care s-a realizat raportarea este 4,2344, cursul inforeuro din luna 

septembrie 2010; 

- suspendarea depunerii de proiecte in cadrul unui domeniu major de interventie se face prin 

decizie a AM POR publicata, la momentul in care valoarea alocata regiunii pentru 2007-2013 

este depasita cu 50%. 

- Proiectele care depasesc valoarea de 110% (valoarea ce poate fi contractata), dar sunt pana 

in limita de 35% peste valoarea alocata se evalueaza tehnic si financiar, urmand  a trece in 

celelalte etape pe masura disponibilizarii de fonduri; proiectele care se inregistreaza peste 

valoarea de 135% se verifica doar din punct de vedere al conformitatii si eligibilitatii, 

urmand a trece in etapele urmatoare tot pe masura disponibilizarii de fonduri. 

 


