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Proiect: Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani
Beneficiar: PARTENERIAT DINTRE UAT JUDEŢUL CONSTANŢA 

ŞI UAT COMUNA ADAMCLISI

Proiect: Centrul multicultural "Dunărea de Jos" str. Domnească, nr. 91, 
municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

Beneficiar: PARTENERIAT DINTRE UAT MUNICIPIUL GALAŢI 
ŞI UAT JUDEŢUL GALAŢI

 Proiect: O poartă spre patrimoniul cultural brăilean -
reabilitarea clădirii de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27-29

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău
Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU
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REGIO - Programul Operaţional Regional finanţează în Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Est, respectiv în judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi 
Vrancea, un număr de 476 proiecte, în valoare de peste 539 milioane de euro, 
reprezentând  aprox. 95% din valoarea alocată regiunii.
La sfârşitul lunii august 2014, valoarea sumelor rambursate către beneficiari 
era de peste 291 milioane euro, reprezentând  peste 50% din totalul fondurilor 
alocate de aprox. 572 milioane euro.
Situaţia contractelor semnate în cadrul diferitelor domenii majore de 
intervenţie este următoarea:
n Domeniul major de intervenţie 1.1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere - 90 contracte, valoarea  solicitată totală fiind 
de peste 189 milioane euro, din care:

l Sub-domeniul: Centre urbane -  (11 Planuri Intregrate de Dezvoltare 
Urbană - PIDU) – 34 contracte, valoare solicitată de  peste 59 milioane euro;
l Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - (2 Planuri Intregrate de 
Dezvoltare Urbană - PIDU - municipiile Brăila şi Galaţi)  -  23 contracte, 
valoarea  solicitată totală de peste 43 milioane euro;
l  Sub-domeniul: Poli de creştere - (1 Plan Integrat de Dezvoltare – PID - 
Zona Metropolitană Constanţa, care cuprinde, până în prezent, 36 de 
proiecte) -  33 contracte  -  valoarea solicitată de peste 86 milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură -  17 contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 123 milioane 
euro ;
n Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea 

n infrastructurii serviciilor de sănătate - 17 contracte, valoarea solicitată 
totală fiind de peste 28 milioane euro;
n Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 29 contracte, valoarea solicitată 
totală fiind de peste 13 milioane euro;
n Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă - 1 contract, 
valoarea solicitată fiind de peste 8 milioane euro;
n Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă - 49 contracte, valoarea 
solicitată totală fiind de peste 44 milioane euro;
n Domeniul major de intervenţie 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală - 8 contracte, valoarea 
solicitată totală fiind de aprox. 8 milioane euro ;
n Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării micro-
întreprinderilor - 222 contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 32 milioane 
euro;
n Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe - 19 contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 56 milioane euro;
n Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice - 24 contracte, valoarea solicitată totală fiind de 
peste 36 milioane euro.

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013 
LA NIVELUL  REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

- AUGUST 2014 -



AXA PRIORITARĂ 1: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAŞELOR - 
POLI URBANI DE CREŞTERE
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Domeniul 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul: Centre urbane

Alocarea financiară pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 52,57 milioane euro. 

Proiect: 

Beneficiar: 

Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a municipiului Buzău, 
prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere

UAT MUNICIPIUL BUZĂU

Proiect: 

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BUZĂU

Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman 
(Vila Albatros, Parc Marghiloman), municipiul Buzău
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Proiect: Modernizarea parcurilor din Măcin, parc Primărie şi parc Casa de 
Cultură; crearea spaţiilor verzi în zona blocurilor A1, A2, A4 

şi în zona blocurilor 13, 14, 15
Beneficiar: UAT ORAŞUL MĂCIN

Proiect: Modernizarea spaţiilor publice urbane: străzile Victoriei, I.H. Rădulescu, 
M. Bravu, G. Coşbuc, G. Vernescu; trotuare, scuaruri, zone pietonale şi parcări 

aferente străzilor din zona blocurilor A1, A2, A4, 13, 14, 15
Beneficiar: UAT ORAŞUL MĂCIN
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Proiect: Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: 
Străzi orăşeneşti şi trotuare str. Constructorilor

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD

Proiect: Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirilor din strada
Cetăţii nr. 19, corp A şi B în scopul utilizării acestora pentru servicii

sociale destinate copiilor - centru de zi
Beneficiar: UAT ORAŞUL MĂCIN
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Proiect: 

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD

Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii (sistem de supraveghere video)

Proiect: 

Beneficiar: 

Reabilitare şi modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru servicii
sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare

şi comunicare: Centru comunitar pentru persoane de vârsta a 3-a 
UAT MUNICIPIUL ADJUD

Proiect: Creare parc în zona blocurilor ANL; modernizare parc zona Gării -
str. Siret; modernizare spaţii verzi pe aliniamentele DN2 şi DN11 

şi străzile orăşeneşti
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Î

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TULCEA

mbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale, respectiv achiziţionarea de echipamente 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirii criminalităţii zona urbană vest municipiul Tulcea

Proiect: Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Medgidia prin achiziţionarea 
de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA

Proiect: Instalarea de sisteme de supraveghere pentru creşterea siguranţei cetăţenilor 
şi prevenirea criminalităţii

Beneficiar: UAT ORAŞUL PANCIU

Proiect:  Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirii criminalităţii 
în municipiul Focşani

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL FOCŞANI
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Achiziţionarea şi instalarea de sisteme de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii

Beneficiar: UAT ORAŞUL HÂRŞOVA

Proiect: Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere video) în municipiul Tecuci

Beneficiar:  UAT MUNICIPIUL TECUCI

Proiect: Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public (tabele de afişaj), în oraşul Hârşova, judeţul Constanţa
Beneficiar: UAT ORAŞUL HÂRŞOVA
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Domeniul 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost desemnaţi ca poli de dezvoltare urbană municipiile Brăila şi Galaţi. 
Alocarea financiară disponibilă pentru cele două municipii declarate poli de dezvoltare urbană, care împreună au o populaţie de peste 500.000 locuitori, este de 

35,05 milioane de euro , valoare distribuită în mod egal între cei doi poli de dezvoltare urbană. 

MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Parcare drum centură municipiului Galaţi
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI
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Proiect: Centrul multicultural "Dunărea de Jos" str. 
Domnească nr. 91, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

Beneficiar: PARTENERIAT DINTRE  UAT 
MUNICIPIUL GALAŢI 

ŞI UAT JUDEŢUL GALAŢI
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Proiect: Modernizare Grădina Publică Galaţi
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI
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Proiect: Modernizarea Parcului Rizer 
din municipiul Galaţi

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI 
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Proiect: Modernizarea bulevardului Oţelarilor, 
străzilor: Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi 

din municipiul Galaţi
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI
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Proiect: Modernizare strada Unirii 
din municipiul Galaţi

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI
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Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Brăila a fost depus în data de 05.11.2009 şi a 
fost declarat admis, valoarea solicitată privind cererile de finanţare depăşind valoarea alocată.  
Strategia de dezvoltare urbană propune modernizarea şi reabilitarea a două bulevarde importante, 
reabilitarea şi modernizarea unui parc şi a unei clădiri de patrimoniu, reabilitarea şi modernizarea 
unui cămin pentru persoane vârstnice, reabilitarea unui platou pietonal şi a unei zone de 
promenadă, achiziţionarea şi montarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii, reabilitarea Castelului de Apă din Brăila, reabilitarea şi 
modernizarea unui număr de 15 străzi din municipiul Brăila. De asemenea, se finanţează patru 
proiecte care vizează îmbunătăţirea condiţiilor pentru populaţiile defavorizate, inclusiv populaţia 
romă - două proiecte propun reabilitarea de locuinţe sociale iar alte două proiecte propun 
realizarea unor centre sociale pentru populaţii defavorizate. 
Au fost semnate 15 contracte de finanţare pentru proiecte individuale , după cum urmează:

l Reabilitare zona promenadă cuprinsă între Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării;
l Reabilitare pasaj pietonal platou Piaţa Independenţei, municipiul Brăila;
l Reabilitare şi modernizare Parc Monument;
l Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Călăraşilor din municipiul  Brăila, pe tronsonul cuprins 

între Bulevardul Dorobanţilor şi Bulevardul Independenţei;
l Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi, pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi str. 

Mircea Mălăeru, colţ cu str. Costache Negruzzi;

l Reabilitare Casa Petre Ştefănescu  Goangă;
l Restructurarea şi consolidarea clădirii Teatrului “Maria Filotti”;
l Reabilitare şi modernizare anexa Cămin pentru persoane vârstnice  „Sf. Petru şi Pavel“, str. 

Zambilelor nr. 2;  
l Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul 

Brăila;
l Extindere Centru social multifuncţional Lacu Dulce;
l Renovarea imobilului situat în municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr.115, în vederea amenajării 

unor locuinţe sociale de calitate;
l Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila;
l Realizare infrastructură rutieră în municipiul Brăila;
l Renovarea imobilului situat în str. Ancorei nr.12 (P+1) pentru asigurarea unor locuinţe sociale de 

calitate;
l Realizarea Centrului comunitar  "Bunici şi nepoţi" din municipiul Brăila.

Până în prezent au fost finalizate 8 proiecte: 4 proiecte care au vizat modernizarea şi reabilitarea a două 
artere de circulaţie importante, reabilitarea unui pasaj pietonal şi reabilitarea unei zone de promenadă, 1 
proiect care a vizat instalarea unui sistem de supraveghere destinat creşterii siguranţei şi prevenirii 
criminalităţii, 1 proiect care a vizat modernizarea unui cămin pentru persoane vârstnice, 1 proiect care a 
vizat modernizarea unui parc şi 1 proiect care a vizat reabilitarea unei clădiri de patrimoniu.

MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitare pasaj pietonal 
platou Piaţa Independenţei, municipiul Brăila

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitare zona de promenadă cuprinsă 
între strada Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitare Casa Petre Ştefănescu Goangă
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Proiect: Sistem de supraveghere în vederea 
creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii 

în municipiul Brăila
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea 
Călăraşilor din municipiul Brăila, pe tronsonul 

cuprins între B-dul Dorobanţilor 
şi B-dul Independenţei

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitare şi modernizare Parc Monument
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitare şi modernizare anexa Cămin 
persoane vârstnice "Sf. Petru şi Pavel" str. 

Zambilelor nr.1(fost nr.2), Brăila
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Modernizarea şi reabilitarea 
străzii Calea Galaţi, pe tronsonul cuprins 

între B-dul Dorobanţilor şi str. Mircea Mălăeru, 
colţ cu str. Costache Negruzzi

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Domeniul 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul: Poli de creştere

ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Constanþa 
financiară disponibilă pentru Polul de Creştere Constanţa este de 90,32 milioane de euro.  
Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Creştere Constanţa este însoţit de o listă de 
proiecte propuse a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional, dar şi prin celelalte programe 
operaţionale şi PNDR. 
Zona Metropolitană Constanţa cuprinde 14 localităţi, cu o populaţie de peste 500.000 locuitori care 
vor beneficia de rezultatele investiţiilor propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare. Proiectele 
incluse în lista PID Constanţa au în vedere: restaurarea centrului istoric al municipiului Constanţa, 
modernizarea infrastructurii publice din staţiunea Mamaia, lărgirea drumului Mamaia - Năvodari şi 
a drumului Năvodari – Lumina, construirea rivierei Tomis, precum şi realizarea unor proiecte mai 
mici, dar cu impact, care vizează patrimoniul cultural, infrastructura urbană, centre sociale. 
Prin implementarea programelor de dezvoltare urbană va creşte semnificativ calitatea vieţii 
cetăţenilor ca urmare a  dezvoltării infrastructurii urbane şi a serviciilor.
Până în prezent, au fost semnate 33 contracte de finanţare şi au fost finalizate 8 proiecte: 

a fost desemnat pol de creºtere. Alocarea n
un proiect prin care a fost restaurată şi reamenajată zona istorică Piaţa Ovidiu, un proiect prin care 
a fost îmbunătăţit accesul în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale;
n 1 proiect în oraşul Murfatlar, prin care au fost reabilitate şi modernizate 10 străzi urbane;
n 1 proiect în oraşul Năvodari, prin care a fost reabilitată şi modernizată clădirea unei cantine 
sociale şi a unui centru de zi de servicii sociale;
n 1 proiect în comuna Lumina, proiect prin care s-a reabilitat, extins şi dotat o clădire în vederea 
utilizării acesteia drept centru de tineret;
n 1 proiect în comuna Corbu, proiect prin care s-a reabilitat, extins şi dotat o clădire în vederea 
utilizării acesteia drept centru de tineret;
n 1 proiect în comuna Poarta Albă, proiect prin care s-a reabilitat, extins şi dotat o clădire în 
vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret.

3 proiecte în municipiul Constanţa: un proiect prin care s-a construit o parcare multietajată,  
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Proiect: Parcare verde - Construirea unei parcări 
supraetajate, zona spital clinic judeţean de urgenţă 

Constanţa
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA
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Proiect: Restaurarea şi reamenajarea integrată a 
zonei istorice - Piaţa Ovidiu

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANÞA
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Proiect: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea 
Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA
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Proiect: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea 
Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA
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Proiect: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea 
Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA
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Proiect: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 
Constanţa, localitatea Poarta Albă, 

în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret
Beneficiar: ADI ZM CONSTANŢA

Proiect: Cantină socială şi centru de zi în localitatea Năvodari - 
reabilitare şi modernizare

Beneficiar: UAT ORAŞUL NĂVODARI
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Proiect: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 
Constanţa, localitatea Lumina, 

în vederea utilizării acesteia drept centru de tineret
Beneficiar: ADI ZM CONSTANŢA

Proiect: Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 
Constanţa, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru de tineret

Beneficiar: ADI ZM CONSTANŢA



AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
REGIONALE ŞI LOCALE

Domeniul major de intervenţie 2.1: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

(buget alocat - FEDR + Buget stat – 123,63 milioane euro)

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor 
şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile.
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale, prevăzută a se realiza prin Regio, 
va contribui la dezvoltarea regională, atrăgând în circuitul economic zone mai puţin dezvoltate. Se 
urmăreşte ca aceste reţele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de 
capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o 
dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv în 
zonele rurale. 
Până la suspendarea depunerii de cereri de finanţare, au fost depuse un număr de 20 de proiecte, dintre 
care 17 au fost  contractate. 
Pentru creşterea gradului de accesibilitate în zonele turistice, Regio  a finanţat  3 proiecte:

l în judeţul Tulcea - 2 proiecte prin care s-a realizat reabilitarea unor tronsoane de drumuri 
judeţene, respectiv: Tulcea - Murighiol - Dunavăţ şi Tulcea - Niculiţel;

l în judeţul Buzău - 1 proiect de reabilitare a unui drum judeţean, care asigură legătura dintre 
muncipiul Buzău şi o zonă turistică deosebită din munţii Buzăului, spre comuna Merei.

Pentru fluidizarea traficului şi asigurarea conectivităţii unor zone rurale la reţeaua de drumuri naţionale, 
Regio finanţează reabilitarea a 7 drumuri judeţene:

l în judeţul Brăila a fost finanţat un drum judeţean, care asigură legătura dintre localităţile Viziru - 
Cuza Vodă - Mihai Bravu;  

 

l în judeţul Galaţi au fost finanţate 2 drumuri judeţene, care asigură legătura dintre localităţile 
situate în nordul judeţului cu municipiul Galaţi, respectiv DJ 235 Galaţi - Cudalbi – Băleni şi DJ 251 care 
asigură legătura între municipiile Galaţi şi Tecuci, traversând mai multe localităţi rurale;  

l în judeţul Vrancea au fost finanţate 2 drumuri judeţene - DJ 204 E, care asigură legătura dintre 
localităţile Mărăşeşti şi Panciu, precum şi DJ 205 R între localităţile Coteşti - Poiana Cristei;

l în judeţul Constanţa sunt  finanţate 2 drumuri judeţene, respectiv: DJ 228, care asigură legătura 
între localităţile Nazarcea şi Ovidiu şi DJ 223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin.

Alte 7 proiecte de reabilitare străzi urbane au primit finanţare Regio, după cum urmează: 2 artere de 
circulaţie importante în municipiul Brăila - B-dul Dorobanţilor şi Str. Griviţei; în municipiul Galaţi – Str. 
Basarabiei; în municipiul Tulcea – o şosea de centură care asigură conectarea zonei de est a municipiului 
cu zona centrală; în municipiul Medgidia o arteră importantă de circulaţie care va fluidiza semnificativ 
traficul în municipiu, precum şi modernizarea unor străzi în staţiunea Techirghiol  şi în oraşul Hârşova– 
jud. Constanţa.

Până în prezent au fost finalizate 14 proiecte: 9 proiecte vizează reabilitarea de drumuri judeţene şi 5 
proiecte vizează reabilitarea de străzi urbane.

Prin implementarea acestor proiecte, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost  modernizaţi  257
km  de drumuri judeţene şi 33 km de străzi urbane, asigurându-se astfel o mai bună conectare a drumurilor 
judeţene la reţeaua drumurilor naţionale, creşterea gradului de accesibilitate în zonele turistice, precum şi 
îmbunătăţirea semnificativă a traficului în localităţile urbane.
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistică 
Murighiol-Uzlina-Dunavăţ-lacul Razim

Beneficiar: UAT JUDEŢUL TULCEA - LIDER PARTENERIAT

Proiect: Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene 
prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi de mediu

Beneficiar: UAT JUDEŢUL TULCEA - LIDER PARTENERIAT

Proiect: Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice 
cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU - LIDER PARTENERIAT
Proiect:  Restructurare şi lărgire a drumului judeţean Viziru, Cuza-Vodă, Mihai Bravu

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea DJ 205R Coteşti - Poiana Cristei
Beneficiar: UAT JUDEŢUL VRANCEA

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea DJ 204E Mărăşeşti-Panciu km 24+200 - 43+050
Beneficiar: UAT JUDEŢUL VRANCEA

Proiect: Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, 
sector Km 24+000-53+350

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GALAŢI - LIDER PARTENERIAT
Proiect:  Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 235 Km 18+436 - Km 29+800 Cudalbi - Băleni jud. Galaţi

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GALAŢI - LIDER PARTENERIAT
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol
Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA

Proiect: Reabilitare şi modernizare de drumuri judeţene, 
tronsonul DJ228: DN22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)

Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA
 

Proiect: Reabilitare tramă stradală în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea str. Griviţa în municipiul Brăila 
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Modernizare Strada Basarabiei între Piaţa Energiei şi Bulevardul George Coşbuc
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Reabilitarea şi modernizarea zonei industriale est din municipiul Tulcea
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TULCEA

Proiect: Modernizare Bulevardul Dorobanţilor
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA



Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a 
acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
Acest obiectiv se poate atinge prin realizarea unor proiecte care vizează reabilitarea/modernizarea  
clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor, precum şi achiziţionarea de echipamente pentru 
spitale/ambulatorii. 

Având în vedere bugetul disponibil la nivel regional, proiectele depuse au vizat în principal realizarea unor 
intervenţii de modernizare a infrastructurii de sănătate publică aflată în proprietatea/administrarea 
autorităţilor locale. 

Cele 17 proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanţare vizează reabilitarea/mo-
dernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgenţă sau de specialitate. 

Au fost finalizate 9 proiecte, 9 ambulatorii fiind modernizate, dezvoltate şi echipate, după cum urmează:  

u în judeţul Brăila -  3 proiecte în municipiul Brăila, respectiv: 2 proiecte pentru ambulatoriul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Brăila şi 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie;

u în judeţul Buzău - 2 proiecte din care – 1 ambulatoriu în municipiul Buzău, al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă  Buzău, 1 ambulatoriu în municipiul Râmnicu Sărat, respectiv ambulatoriul de specialitate al 
Spitalului Municipal; 

u în judeţul Constanţa - ambulatoriul de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa din municipiul Constanţa; 

u în judeţul Galaţi - 2 ambulatorii, respectiv: ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sfântul Ioan“ şi cel al Spitalului Clinic „Sfântul Apostol Andrei“ din municipiul Galaţi;

u în judeţul Vrancea  - 1 ambulatoriu, respectiv ambulatoriul Spitalului Municipal Adjud.

Aceste proiecte au contribuit la creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor, unităţile 
medicale respective fiind modernizate şi echipate cu aparatură de înaltă performanţă. 

AXA PRIORITARĂ 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
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Domeniul major de intervenţie 3.1: Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate

(buget alocat FEDR + Buget stat – 25,11 milioane  euro)
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Proiect: Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Brăila

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie - Brăila

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Modernizarea ambulatoriului integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, corp D, cu cabinete în specialităţile obstetrică şi ginecologie

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului de specialitate TBC 

din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA

Proiect: Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU

Proiect: Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate a 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, jud. Buzău
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
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Proiect: Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate 
al Spitalului Municipal Adjud

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD

Proiect: Modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfântul Ioan“ Galaţi

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat 
de specialitate al Spitalului Clinic" Sfântul Apostol Andrei"

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GALAŢI



Domeniul major de intervenţie 3.2: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

(buget alocat FEDR + Buget stat -12,53 milioane euro)

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, 
pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
REGIO finanţează un număr de 29 proiecte care vizează  rezolvarea problemelor diferitelor grupuri ţintă:

n 9 proiecte de creare/modernizare/extindere a unor cămine de bătrâni - 2 proiecte în municipiul 
Constanţa, câte 1 proiect în municipiile: Galaţi, Focşani şi Mangalia, 1 proiect în oraşul Panciu, 1 
proiect în comuna Fitioneşti, 1 proiect în comuna Jariştea din judeţul Vrancea şi 1 proiect în comuna 
Costeşti din judeţul Buzău;

n pentru recuperarea şi integrarea persoanelor aflate în dificultate sunt finanţate un număr de 7 
proiecte -  3 proiecte de extindere a centrelor socio-medicale (2 proiecte în  municipiul Galaţi, 1 proiect 
în comuna Pechea – judeţul Galaţi, 1 proiect de reabilitare a centrului de asistenţă paleativă de la 
Baldovineşti – judeţul Brăila), 1 proiect de modernizare şi extindere a unui centru pentru recuperarea 
persoanelor adulte cu handicap – în municipiul Galaţi, 1 centru de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică în comuna Horia, judeţul Tulcea; 1 proiect în oraşul Panciu de recuperare şi reabilitare 
neuromotorie pentru persoane adulte; 

n 1 proiect în municipiul Constanţa, care vizează extinderea unui centru de primire în regim de 
urgenţă a mamei şi copilului;

n 2 proiecte care vizează îmbunătăţirea infrastructurii sociale destinate persoanelor aflate în 
dificultate localizate în oraşul Techirgiol -  judeţul Constanţa;

n 1 proiect care vizează  modernizarea unei cantine de ajutor social în municipiul Galaţi;

n 2 proiecte care vizează extinderea unor centre de asistenţă socio-medicală pentru persoanele 
vârstnice -  unul în comuna Cumpăna -  judeţul Constanţa, celălalt în oraşul Pogoanele -  judeţul 
Buzău;

n 4 proiecte care vizează modernizarea unor centre destinate recuperării copiilor cu nevoi 

specifice/cu dizabilităţi, fiind localizate în municipiile:  Galaţi, Buzău şi Constanţa;

n 1 proiect vizează realizarea unui centru multifuncţional pentru tineri în municipiul Galaţi;

n 1 proiect vizează  extinderea unui centru pentru recuperarea tinerilor cu handicap la Adjud;

n 1 proiect vizează  modernizarea şi dotarea unui centru pentru copii, în comuna Lopătari, judeţul 
Buzău;

Până în prezent, au fost finalizate 20 de proiecte, prin care s-au reabilitat, modernizat şi dotat: 

l în judeţul Brăila - localitatea  Baldovineşti – 1 centru socio-medical;

l în judeţul Buzău: în municipiul Buzău - 1 centru de zi pentru copii cu dizabilităţi; în oraşul 
Pogoanele - 1 centru de asistenţă medico-socială de tip rezidenţial;

l în judeţul Constanţa: în municipiul Constanţa – 1 cămin pentru persoane vârstnice şi 1 corp 
cantină, 1 centru de plasament şi 1 centru de primire în regim de urgenţă pentru mamă şi copil; în oraşul 
Techirghiol- 1 centru de recuperare neuropsihiatrică şi 1 centru de îngrijire şi asistenţă; în municipiul 
Mangalia -  1 cămin pentru persoane vârstnice; în comuna Cumpăna  -  1 centru medico-social;

l în judeţul Galaţi: în municipiul Galaţi - 1 cămin pentru persoane vârstnice, 1 centru de 
recuperare, 1 centru medico-social, 1 centru multifuncţional pentru tineri şi  1 centru multifuncţional de 
recuperare pentru copii; 

l în judeţul Vrancea: în municipiul Focşani - 1 cămin pentru persoane vârstnice; în comuna 
Fitioneşti - 1 centru de asistenţă pentru persoane vârstnice; în municipiul Adjud - 1 centru de asistenţă 
pentru recuperarea tinerilor cu handicap;

l în judeţul Tulcea: în comuna Horia – 1 centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică.

Prin implementarea acestor proiecte, aprox. 4200 de persoane vor beneficia de servicii sociale la 
standarde superioare de calitate.
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: "Reabilitarea şi dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E, F ale Centrului de 
asistenţă paliativă "Sfânta Maria" Brăila

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Proiect: Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi pentru copii cu 
dizabilităţi "Dumbrava minunată"

Beneficiar: DGASPC BUZĂU

Proiect: Modernizare Cămin de bătrâni Mangalia
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL MANGALIA

Proiect: Reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice - utilităţi  şi corp cantină 
Beneficiar: PARTENERIATUL ÎNTRE UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA 

ŞI CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Techirghiol - Corpul A

Beneficiar: PARTENERIATUL DINTRE UAT JUDEŢUL CONSTANŢA ŞI DGASPC CONSTANŢA
Proiect: Reabilitare şi dotare Centru de plasament “Traian”

Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA

Proiect:  Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea cu un 
modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului

Beneficiar: DGASPC CONSTANŢA



46

Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Dezvoltarea şi extinderea Centrului Medico-Social Galaţi
Beneficiar: CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAŢI

Proiect: Modernizarea clădirilor Căminului pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon“ Galaţi
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Reabilitarea Centrului de asistenţă medico-socială Pogoanele, judeţul Buzău
Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU

Proiect: Modernizare şi extindere Centru de recuperare şi reabilitare 
a persoanelor cu handicap adulte nr.1 (fost centru de plasament nr.1) 

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GALAŢI
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Cămin pentru persoane vârstnice Focşani
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL FOCŞANI

Proiect: Extindere şi reabilitare clădire existentă în vederea înfiinţării unui Centru de asistenţă
şi suport pentru persoane vârstnice - Fitioneşti, judeţul Vrancea

Beneficiar: UAT COMUNA FITIONEŞTI ÎN PARTENERIAT
Proiect: Centrul multifuncţional pentru tineri - Delfinul
Beneficiar: ASOCIAŢIA EURODEZVOLTARE GALAŢI

Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Centru multifuncţional de asistenţă socio-medicală Cumpăna
Beneficiar: UAT COMUNA CUMPĂNA
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Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
din cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihică Horia

Beneficiar: DGASPC TULCEA

Proiect: Extindere Centrul de asistenţă pentru recuperarea tinerilor cu handicap CARTHA Adjud 
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD

Proiect: 
Beneficiar: 

Proiect: Modernizarea şi extinderea Centrului multifuncţional de recuperare KIDS Galaţi
Beneficiar: PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL GALAŢI ŞI CMSS GALAŢI
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Proiect: 

Beneficiar: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-EST 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud-Est

Domeniul major de intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente 
a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

(buget alocat FEDR + Buget stat -12,54 milioane euro)

Solicitantul eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenţie (DMI) este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru situaţii de urgenţă, cu sediul la Constanţa, constituită la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Est, în august 2009, membrii fiind cele 6 consilii judeţene din regiune.
Contractul de finanţare pentru prima cerere de finanţare depusă în cadrul acestui DMI a fost finalizat, echipamentele achiziţionate prin acest proiect pentru cele 6 judeţe fiind urmatoarele: autospeciale 
pentru lucrul cu apă şi spumă de mare capacitate, autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru descărcări grele, 
autospeciale de capacitate medie, ambulanţe de prim ajutor, ambulanţe de reanimare. 
Dotarea bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă va contribui la reducerea decalajelor actuale dintre capacitatea de răspuns la situaţii de urgenţă din regiune şi media europeană.



Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor 
pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a 
creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.
Cele 49 de proiecte finanţate până în prezent vizează modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale, pentru un număr semnificativ de beneficiari finali, pe mai multe tipuri de învăţământ.

În domeniul învăţământului universitar se implementează un proiect de reabilitare, modernizare şi 
echipare a infrastructurii educaţionale preunversitare şi universitare – un proiect al Universităţii Dunărea 
de Jos din Galaţi.

În domeniul învăţământului special, se află în implementare un număr de 10 proiecte de reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii şcolilor speciale, respectiv 3 proiecte în municipiul Constanţa, 3 proiecte în 
municipiul Buzău, în judeţul Vrancea fiind în proces de reabilitare şi modernizare 3 şcoli speciale; o şcoală 
specială în judeţul Galaţi.

În domeniul învăţământului obligatoriu se află în implementare un număr 38 proiecte dintre care:
l 21 proiecte în mediul urban prin care se modernizează şi se dotează: 8 şcoli în municipiul 
Brăila şi 2 şcoli în oraşul Însurăţei; 4 şcoli în municipiul Galaţi şi 1 proiect în municipiul Tecuci; 3 
proiecte în municipiul Focşani şi 1 proiect în oraşul Panciu; 1 şcoală în municipiul Râmnicu Sărat; 1 
proiect în oraşul Negru Vodă;
l 17 proiecte în mediul rural prin care se modernizează şi se dotează: 3 şcoli în judeţul 

comunele Câmpineanca, Gugeşti şi Fitioneşti, 2 şcoli în judeţul Tulcea în comunele Topolog şi Greci, 3 
şcoli în judeţul Brăila în comunele Măxineni, Rîmnicelu şi Grădiştea, 2 şcoli în judeţul Buzău în 
comunele Săpoca şi Glodeanu Sărat, 5 şcoli şi un campus şcolar în judeţul Constanţa, respectiv 2 şcoli 
în comuna 23 August şi una în comuna Valu lui Traian şi comuna Poarta Albă din judeţul Constanţa şi 
campusul şcolar în comuna Cumpăna, 2 şcoli în judeţul Galaţi în comunele Lieşti şi Scînteieşti.

Până în prezent, au fost modernizate 36 de şcoli,  după cum urmează:
l 11 şcoli din învăţământul obligatoriu în judeţul Brăila -  6 în municipiul Brăila, 2 în oraşul Însurăţei, 
câte una în comunele: Grădiştea, Măxineni şi Rîmnicelu;
l 5 şcoli în judeţul Buzău, din care 3 şcoli speciale în municipiul Buzău, o şcoală în comuna 
Glodeanu Sărat şi o şcoală în comuna Săpoca;
l 5 şcoli în  judeţul Constanţa – 3 şcoli speciale în municipiul Constanţa şi 2 şcoli din reţeaua 
învăţământului obligatoriu în comuna 23 August;
l 8 şcoli în judeţul Galaţi – o şcoală specială în municipiul Galaţi, 3 instituţii şcolare pentru 
învăţământul obligatoriu în municipiul Galaţi, 1  în municipiul Tecuci, 1  în comuna Scînteieşti, 2  şcoli în 
comuna Lieşti;
l 5 şcoli în judeţul Vrancea – o şcoală în municipiul Focşani, câte o şcoală specială în localitatea  
Mihălceni şi comuna Măicăneşti şi alte două şcoli, în comunele Câmpineanca şi Gugeşti;
l 2 şcoli în judeţul Tulcea - câte una în comuna Topolog şi în comuna Greci.

În urma implementării acestor proiecte, un număr de 11.100 de elevi beneficiază de noile condiţii de studiu.
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Proiect: Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea
infrastructurii educaţionale universitare în vederea creării la Galaţi a unui pol de
educaţie şi de cercetare tehnologică în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor

Beneficiar: UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI
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Proiect: 
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII nr.18, „Mihu Dragomir“

Proiect: 
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Reparaţii capitale la Liceul cu program sportiv Brăila

Proiect: Consolidare şi reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII nr.17,
„Ecaterina Teodoroiu“

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII „Gheorghe Naum“
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Proiect: Consolidarea şi reabilitarea Grupului Şcolar „Grigore Moisil“
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

Proiect: Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I-VIII 
„Vlaicu Vodă“

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
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Proiect: Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII Însurăţei. 
Locaţia nr. 1

Beneficiar: UAT ORAŞ ÎNSURĂŢEI, JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII sat Corbu Nou, 
comuna Măxineni, judeţul Brăila

Beneficiar: UAT COMUNA MĂXINENI, JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII Însurăţei.
Locaţia nr. 2

Beneficiar: UAT ORAŞ ÎNSURĂŢEI, JUDEŢUL BRĂILA
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Proiect: Extindere şi reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII „Emil Drăgan“, 
comuna Grădiştea, judeţul Brăila

Beneficiar: UAT COMUNA GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Rîmnicelu, 
 judeţul Brăila

Beneficiar: UAT COMUNA RÎMNICELU, JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Reabilitarea, extinderea şi utilarea Şcolii cu clasele I-VIII Măteşti, 
comuna Săpoca

Beneficiar: UAT COMUNA SĂPOCA, JUDEŢUL BUZĂU
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Proiect: 
la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU

Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi 

Proiect: 
Şcoala Specială nr. 2 Buzău

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU

Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la 
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Proiect: Reabilitarea şi consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău

Beneficiar: UAT COMUNA GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU

Proiect: 
comuna 23 August, judeţul Constanţa

Beneficiar: UAT COMUNA 23 AUGUST, JUDEŢUL CONSTANŢA

Reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII localitatea Moşneni, 

Proiect: 
comuna 23 August, judeţul Constanţa

Beneficiar: UAT COMUNA 23 AUGUST, JUDEŢUL CONSTANŢA

Reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII localitatea Dulceşti, 



57

Proiect: 
Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA

Extindere Complex de integrare prin terapii specifice Şcoala Specială nr.1

Proiect: 
Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA
Extindere Complex terapeutic „Centrul Albatros“

Proiect: 
Beneficiar:  UAT JUDEŢUL CONSTANŢA

Extindere Şcoala Specială nr. 2
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Proiect: Extindere Colegiu de industrie alimentară "Elena Doamna"
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Şcoala gimnazială „Iorgu Iordan“ - Reabilitare şi modernizare 
în folosul elevilor şi al cadrelor didactice

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI

Proiect: Modernizare, extindere şi dotare Şcoala specială „ Emil Gârleanu“, 
municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GALAŢI
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Proiect: Modernizarea şi reabilitarea Grupului Şcolar "Gheorghe Asachi“
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Proiect: Modernizare şi extindere Şcoala nr.3 cu clasele I-VIII, modernizare
Şcoala nr.2 cu clasele I-VIII comuna Lieşti, jud. Galaţi
Beneficiar: UAT COMUNA LIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
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Proiect: Consolidare, extindere, reparaţii şi dotari la Şcoala de arte şi meserii 
Greci, judeţul Tulcea - Corp Stejaru

Beneficiar: UAT COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA

Proiect: Modernizare, extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Mihălceni

Beneficiar: UAT JUDEŢUL VRANCEA

Proiect: Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala „Stefan cel Mare“ - Focşani
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL FOCŞANI
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Proiect: Consolidarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente didactice a 
Centrului Şcolar Măicăneşti

Beneficiar: UAT JUDEŢUL VRANCEA

Proiect: Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala nr. 1 de arte şi meserii 
"Al. Vlahuţă" Gugeşti

Beneficiar: UAT COMUNA GUGEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA

Proiect: Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală cu clasele I-VIII 
Câmpineanca, judeţul Vrancea

Beneficiar: UAT COMUNA CÂMPINEANCA, JUDEŢUL VRANCEA
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Proiect: Modernizare şi extindere corp A Şcoala gimnazială Fîntânele, 
comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi

Beneficiar: UAT COMUNA SCÎNTEIEŞT , JUDEŢUL GALAŢII

Proiect: 
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Modernizarea şi reabilitarea Şcolii nr. 38 din municipiul Galaţi



AXA PRIORITARĂ 4: SPRIJINIREA MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL
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Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea şi modernizarea structurilor 
regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi 
dezvoltarea economiilor locale şi regionale.
Prin proiectele care se implementează în cadrul acestui domeniu major de interventie, REGIO     
finanţează construirea/modernizarea/extinderea de clădiri, care asigură o serie de facilităţi şi spaţii 
pentru desfăşurarea de activităţi economice, spaţii care vor fi utilizate de către operatorii economici, 
cu precădere microîntreprinderi şi IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare de servicii. 
În acest fel, se pot finanţa proiecte de realizare a centrelor de afaceri sau a parcurilor industriale, 
nefiind eligibile activităţile de construire/extindere de centre comerciale.
Principalele activităţi realizate în cadrul acestor proiecte sunt: construirea/modernizarea/extinderea 
utilităţilor de bază (alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, canalizare), conectarea la reţele de 

internet, reabilitarea spaţiilor de producţie, a infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii 
de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces.  
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în cadrul acestui domeniu major de intervenţie au fost 
semnate 8 contracte de finanţare.
Până în prezent, 5 proiecte au fost finalizate, după cum urmează:

- o structura de afaceri în municipiul Buzău;
- 4 structuri de afaceri în judeţul Constanţa: 2 proiecte în municipiul Constanţa, 1 proiect in 

comuna Poarta Albă şi 1 proiect în Eforie Nord.
Au fost create 52 locuri de muncă (în primul an de la finalizarea structurii).

Domeniul major de intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire 
a afacerilor de importanţă regională şi locală

(buget alocat  FEDR + Buget stat – 18,06 milioane euro)

Proiect: 
Beneficiar: 

Extindere + etajare + mansardare Centru de Afaceri din strada Victoriei nr.17, Buzău
S.C. ACTIV EXPERT CONS ŞI SERVICII S.R.L.



64

Domeniul major de intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
(buget alocat FEDR + Buget stat -  31,33 milioane euro)

Proiect: Birouri - Centru pentru sprijinirea şi dezvoltarea afacerilor 
Beneficiar: S.C. ALMAR HOUSE S.R.L.

Proiect: Birouri şi hală multifuncţională structură de sprijinire a afacerilor
Beneficiar: S.C. EUROPARTS S.R.L.
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Proiect: Program de modernizare prin achiziţie de echipament modern cu IT şi creşterea 
competitivităţii serviciilor de optică medicală

Beneficiar: S.C. OPTICA JULIA S.R.L. 
Proiect: Achiziţia de utilaj de modelare polistiren expandat

Beneficiar: S.C ONEBRAND S.R.L.

Proiect: Construire bază sportivă
Beneficiar: S.C. VECTOR IMPEX S.R.L.

Proiect: Construire şi amenajare atelier service auto parter
Beneficiar: S.C VIPER S.R.L.

JUDEŢUL BRĂILA
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Proiect: Achiziţia de aparatură stomatologică performantă pentru dotarea 
S.C. SANMEDICA DENT S.R.L.

Beneficiar: S.C. SANMEDICA DENT S.R.L.

Proiect: Dezvoltarea S.C. GM Com S.R.L. prin dotarea cu echipamente
 pentru tipărire şi inscripţionare diverse materiale

Beneficiar: S.C. GM COM S.R.L.

Proiect: Centrul Medical Mat Cord Biomedica S.R.L.
Beneficiar: S.C. MAT CORD BIOMEDICA S.R.L.

Proiect: S.C. Aquaprod SRL: servicii competitive
Beneficiar: S.C. AQUAPROD S.R.L.

JUDEŢUL BUZĂU
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Proiect: Diversificarea serviciilor turistice şi creşterea gradului de confort în Hotelul RIO
Beneficiar: S.C. VIVA HOLLIDAY 2003 S.R.L. 

Proiect: Achiziţie echipamente medicale
Beneficiar: S.C. SAMMARINA MEDICAL S.R.L.

Proiect: Linie de utilaje pentru fabricarea jaluzelelor
Beneficiar: S.C. REBEL DESIGN S.R.L.

Proiect: Diversificarea activităţii S.C. Garden Beauty S.R.L. 
prin producerea de obiecte de mici dimensiuni personalizate

Beneficiar: S.C. GARDEN BEAUTY S.R.L.

JUDEŢUL CONSTANŢA
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Proiect: Retehnologizarea procesului de fabricaţie a bijuteriilor la S.C. Smarald Tech S.R.L.
Beneficiar: S.C. SMARALD TECH S.R.L.

Proiect: Dezvoltarea activităţii S.C. Mondo Computers S.R.L. 
prin modernizarea şi achiziţionarea de noi echipamente

Beneficiar: S.C. MONDO COMPUTERS S.R.L.

Proiect:  Construire atelier service auto
Beneficiar:  S.C. BOGCAR QUALITY S.R.L.

Proiect: Achiziţie de echipamente la S.C. Ziroma S.R.L. 
Beneficiar: S.C. ZIROMA S.R.L.

JUDEŢUL GALAŢI
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Proiect: Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţionarea unei staţii mobile 
de preparare betoane specifică în construcţiile hidrotehnice

Beneficiar: S.C. STUDIO FORMA S.R.L.
Proiect: Fabrica de reciclare a deşeurilor din polipropilenă

Beneficiar: S.C. STULC S.R.L.

Proiect: Dotare pentru diagnosticarea şi repararea echipamentelor IT
Beneficiar: S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L.

Proiect: Radical Auto - un service auto modern 
Beneficiar: S.C. RADICAL P S.R.L.

JUDEŢUL TULCEA
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Proiect: Extindere spaţii de prestări servicii pentru înfiinţarea unei linii de depoluare
Beneficiar: S.C. AUTO MOND S.R.L.

Proiect: Creşterea productivităţii firmei SCM Central Foto-Răduc
Beneficiar: SCM CENTRAL FOTO-RĂDUC

Proiect: Achiziţia de utilaje performante la S.C. Curăţătorie - Spălătorie Lebăda S.R.L.
Beneficiar: S.C. CURĂŢĂTORIE - SPĂLĂTORIE LEBĂDA S.R.L.

Proiect: Modernizare, echipare şi dotare centru de activităţi sportive şi recreative 
Beneficiar: S.C. IAFLORA 2000 S.R.L.

JUDEŢUL VRANCEA



Dezvoltarea  turismului cultural  reprezintă una dintre priorităţile de dezvoltare regională, 
proiectele implementate în acest domeniu având o contribuţie importantă asupra creşterii gradului 
de  atractivitate pentru investiţii şi asupra creării  de noi locuri de muncă. 
Investiţiile în turismul cultural vor permite Regiunii de Dezvoltare Sud-Est să folosească facilităţile oferite 
de potenţialul turistic în general, precum şi de turismul cultural în special, prin  îmbunătăţirea utilizării 
avantajelor competitive ale regiunii.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 finanţează atât reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 
recunoscute ca fiind de valoare naţională sau universală, indiferent de localizarea acestora (în zona 
urbană sau rurală), cât şi obiectivele de patrimoniu cultural de importanţă locală, situate în mediul urban.

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie au fost contractate 19 proiecte, după cum urmează:

n în judeţul Constanţa, REGIO finanţează 4 proiecte, respectiv:
l 1 proiect de  consolidare a clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa;
l 1 proiect de reabilitare a Complexului Triumfal Tropaeum Traiani;
l 1 proiect de conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului istoric şi cultural al 
municipiului Mangalia – Situl arheologic Callatis;
l 1 proiect de restaurare, consolidare, protecţie, conservare şi punere în valoare a 
sitului arheologic Cetatea Capidava;

n în judeţul Vrancea, REGIO finanţează 2 proiecte, respectiv:
l restaurarea, reabilitarea şi consolidarea mausoleelor din Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti 
şi Soveja şi a muzeelor din incintă, precum şi introducerea celor patru mausolee şi a celor 
cinci monumente istorice care se află pe traseul drumului de glorie al armatei române în 
timpul Primului Război Mondial într-un circuit turistic de interes regional, naţional şi 
internaţional;
l restaurarea Mănăstirii Brazi şi a Monumentului Eroilor 1916-1918, proiect realizat în 
partneriat între UAT oraş Panciu şi Mănăstirea Brazi;

n în judeţul Buzău, REGIO finanţează un număr de 4 proiecte, respectiv:
l reabilitarea clădirii Muzeului Judeţean Buzău;
l consolidarea, restaurarea ?i remodelarea func?ională a clădirii de patrimoniu numită 
Casa cu Blazoane, comuna Chiojdu, sat Chiojdu, judeţul Buzău; 
l restaurarea culturală şi arhitecturală a obiectivului de patrimoniu – Complexul 
Brâncovenesc (stăreţie, clopotniţă, zid incintă, Casa Domnească) situat în Râmnicu Sărat;
l restaurarea şi modernizarea complexului arhitectural medieval al mănăstirii Răteşti şi 

includerea acestuia în circuitul turistic;
n în judeţul Galaţi, REGIO finanţează 3 proiecte, respectiv:

l lucrările de reabilitare a clădirii Casei de Cultură  a Municipiului Tecuci;
l lucrările de reabilitare a Muzeului din Municipiul Tecuci;

l consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Palatului Episcopal – Muzeul istoriei, 
culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos;

n în judeţul Tulcea, REGIO finanţează 2 proiecte, respectiv:
l în municipiul Tulcea, 1 proiect prin care s-a înfiinţat un Complex Muzeal de Patrimoniu 
Cultural Nord Dobrogean, prin reabilitarea a două clădiri de patrimoniu, respectiv Muzeul 
de Artă Tulcea şi Casa Avramide. Acest complex va realiza o evidenţiere a identităţii 
tulcene în cadrul identităţii regionale dobrogene, care va putea fi pusă în valoare prin 
intermediul acestui nou obiectiv turistic;
l reabilitarea şi modernizarea imobilului Monument Paleocreştin Niculiţel.

n în judeţul Brăila,  REGIO finanţează 4 proiecte, respectiv:
u 3 proiecte în municipiul Brăila:

l unul dintre proiecte a vizat recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca 
Judeţeană „Panait Istrati“, prin construirea unui obiectiv de investiţii destinat să pună în 
valoare o clădire de patrimoniu. Noua locaţie va oferi premisele organizării de manifestări 
culturale, organizarea de expoziţie de carte veche, expoziţie permanentă de publicaţii ale 
minorităţilor etnice, precum şi organizarea de alte evenimente culturale; 
l al doilea proiect a vizat reabilitarea şi punerea în valoare a  clădirii Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, clădirea fiind amplasată în 
centrul istoric al municipiului Brăila;
l al treilea proiect are ca obiectiv reabilitarea unor clădiri de parimoniu situate în centrul 
istoric al municipiului Brăila, în vederea înfiinţării unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan, 
o personalitate a vieţii ştiinţifice româneşti.

u 1 proiect care vizează restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în 
circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni.

Până în prezent, au fost finalizate 8 proiecte care au vizat: 
r în judeţul Brăila, 3 proiecte: reabilitarea şi punerea în valoare a  clădirii Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, recompunerea ansamblului arhitectural 
Biblioteca Judeţeană  „Panait Istrati“ şi reabilitarea unor clădiri de patrimoniu situate în centrul 
istoric al municipiului Brăila, în vederea înfiinţării unui muzeu dedicat memoriei  Anei Aslan;
r în judeţul Constanţa, 2 proiecte: consolidarea clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi 
Arheologie şi reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani;
r în judeţul Galaţi, 1 proiect: modernizarea Casei de Cultură din municipiul Tecuci;
r în judeţul Tulcea, 1 proiect: restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu în 
municipiul Tulcea, respectiv Muzeul de Artă Tulcea şi Casa Avramide;
r în judeţul Vrancea, 1 proiect care a vizat restaurarea, reabilitarea şi consolidarea 
mausoleelor din Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja şi a muzeelor din incintă.

AXA PRIORITARĂ 5: DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA TURISMULUI
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Domeniul major de intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

(buget alocat FEDR + Buget stat – 44,09 milioane euro) 
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Proiect: Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - o cale pentru
dezvoltarea turismului brăilean, reabilitarea clădirii din Piaţa Traian nr. 2

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: O poartă spre patrimoniul cultural brăilean-reabilitarea clădirii de 
patrimoniu din strada Ana Aslan nr.27-29

Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA
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Proiect: Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati"-un pol de dezvoltare 
a turismului cultural în judeţul Brăila 
Beneficiar: UAT JUDEŢUL BRĂILA

Proiect: Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul 
Tulcea incluse în circuitele turistice regionale

Beneficiar: UAT JUDEŢUL TULCEA
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Proiect: Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Palatului Episcopal - 
Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

Proiect: Reconversie funcţională, consolidare şi restaurare - Muzeu Mixt Tecuci
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TECUCI
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Proiect: Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani
Beneficiar: PARTENERIATUL DINTRE UAT JUDEŢUL CONSTANŢA 

ŞI UAT COMUNA ADAMCLISI

Proiect: Consolidarea şi reabilitarea Casei de Cultură Tecuci
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TECUCI
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Proiect: Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău
Beneficiar: UAT JUDEŢUL BUZĂU

Proiect: HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa
Beneficiar: UAT JUDEŢUL CONSTANŢA
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Proiect: Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial
Beneficiar: UAT JUDEŢUL VRANCEA

MAUSOLEUL MÃRÃŞTI MAUSOLEUL FOCŞANI

MAUSOLEUL SOVEJAMUZEUL MÃRÃŞEŞTI



Domeniul major de intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea serviciilor turistice 

(buget alocat FEDR + Buget stat – 59,45 milioane euro)
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DELTA DUNĂRII

MUNŢII VRANCEI

LITORALUL MĂRII NEGRE
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Proiect: Reabilitare şi ecologizare lacuri Neptun
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL MANGALIA

Proiect: Dezvoltarea gamei de servicii turistice oferite de clubul de vacanţă Mediterraneo
Beneficiar: S.C. MEDITERRANEO S.A.

Proiect: Dezvoltarea turismului de agrement în staţiunea Techirghiol
Beneficiar: UAT ORAŞUL TECHIRGHIOL
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Proiect: Crearea infrastructurii de agrement în cadrul complexului Marcus Uranus
Beneficiar: S.C. MARCUS URANUS S.R.L.

Proiect: Modernizarea structurii de cazare a Hotelului Delta şi modernizarea activităţilor
Beneficiar: S.C. SULINA ESTIVAL 2002 S.A.

Proiect:  Crearea şi dotarea bazei de tratament balneoterapie şi recuperare "Mirage", Eforie Nord
Beneficiar:  S.C. BRIZA MĂRII NEGRE S.R.L.

Proiect: Reamenajare şi modernizare centru de relaxare şi tratament IAKI
Beneficiar:  S.C. HAGI SPORT S.R.L.



Proiect: Modernizare, extindere şi supraetajare complex Flora-zona A, staţiunea Mamaia 
Beneficiar:  S.C.XENOTI S.R.L. 

Proiect: Construire piscină şi amenajare bar, grupuri sanitare şi duşuri
Beneficiar: S.C. AURORA MAMAIA S.R.L. 
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Proiect: Modernizare şi extindere Hotel Insula Lac Ciuperca
din cadrul complexului turistic şi de agrement

Beneficiar: S.C. MDA S.R.L. TULCEA

Proiect: Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe
din cadrul complex turistic Puflene Resort Murighiol-Tulcea

Beneficiar: S.C. LE FRANC S.R.L. TULCEA



Proiect: Modernizarea şi extinderea complexului hotelier Pietroasa Buzău
Beneficiar:  S.C. PIETROASA S.A. BUZĂU

Proiect: Modernizarea hanului turistic Popas Merei
Beneficiar:  S.C. FLORION ANDREI S.R.L.

 

Proiect: Modernizare Hotel Capitol, staţiunea Jupiter
Beneficiar: S.C. CAPITOL S.A.
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http://www.ec.europa.eu/inforegio
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Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti 
Telefon: 0372 11 14 09, E-mail: info@mdrap.ro 

www.inforegio.ro

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 

în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  
Str. Anghel Saligny, nr. 24, Brăila; Tel: 0339 401 018, Fax: 0239 611 066 

E-mail: adrse@adrse.ro, www.adrse.ro

Proiect: 
şi Gheorghe Asachi din municipiul Galaţi

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAŢI

Modernizarea bulevardului Oţelarilor, străzilor: Stadionului, Frunzei Proiect: Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între  
Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

 Proiect: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia 
prin construirea unor pasarele pietonale

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA

Proiect: Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala „Ştefan cel Mare“
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL FOCŞANI

 Proiect: 
din municipiul Tulcea

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL TULCEA

Reabilitarea şi modernizarea zonei industriale est Proiect: 
municipiului Buzău

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BUZĂU

Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a 
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