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Programul Operational Regional 2007 – 2013 – gestionat de ADR Sud-Est 
 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă unul din cele şapte programe operaŃionale (documente de programare) 
elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este finanŃat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene -Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR).  

Pentru finanŃarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost alocate aproximativ 4,4 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde 
Euro (84%) reprezintă finanŃare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi 
de Coeziune alocate pentru finanŃarea Obiectivului ConvergenŃă în România. Restul de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri 
private.  
Alocarea financiară totală pentru Regiunea Sud Est în perioada 2007 – 2013 este de 563.4 milioane Euro, reprezentând aproximativ 13,25% din 
totalul fondurilor alocate finanŃării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi indicativ, întrucât fondurile pot fi realocate de la o 
regiune la alta, în funcŃie de capacitatea de absorbŃie.  

Obiectivul strategic al POR 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor 
Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere urbani, 
îmbunătăŃirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri 
atractive pentru muncă, viaŃă şi petrecerea timpului liber. Pentru realizarea obiectivului global al POR au fost identificate 6 axe prioritare ce au 
ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor Ńării printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiŃiilor publice în infrastructura 
locală, politici active de stimulare a activităŃilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale şi anume: 

    1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenŃiali poli de creştere; 
    2. ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale; 
    3. ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale; 
    4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local; 
    5. Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local; 
    6. AsistenŃă tehnică.  

În cadrul celor 6 axe prioritare ale POR 2007-2013 se finanŃează: 
• Transformarea oraşelor în care trăim: servicii urbane mai bune, inclusiv în transport, un sistem de locuinŃe sociale îmbunătăŃit, reabilitarea 
clădirilor istorice; 
• Şosele de centură şi drumuri mai bune, atât în oraşe, cât şi la nivel judeŃean; 
• Spitale, şcoli, servicii sociale şi unităŃi moderne de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă; 
• Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale dezafectate şi poluate pentru noi activităŃi, sprijin pentru 
microîntreprinderi. 
• Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de patrimoniu, îmbunătăŃirea infrastructurii turistice; 
Implementarea POR va conduce, în ultimă instanŃă, la diminuarea disparităŃilor interregionale, precum şi a disparităŃilor din interiorul regiunilor, 
între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele 

neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.  
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INTALNIRI DE LUCRU OCTOMBRIE 2009 
AXA PRIORITARA 3 

D.M.I. 3.2 – Reabilitarea/modernizarea dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii serviciilor sociale  

BRAILA  - 6 octombrie 2009, ORA 11, la Sala 404 din cadrul Consiliului Jude-
tean Braila 

BUZAU - 7 octombrie 2009 

CONSTANTA - 7 octombrie 2009, ora 11,00, Biroul Judetean Constanta, al 
ADRSE 

TULCEA- - 8 octombrie 2009, ora 12,00, Biroul Judetean Tulcea, al ADRSE 

VRANCEA- 8 octombrie 2009, ora 12,00 - Focsani, Consiliul Judetean 
Vrancea,  bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, Sala Consilierilor, etaj 1. 

D.M.I 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infra-
structurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii  
pentru formare profesionala continua  

CONSTANTA - 7 octombrie 2009, ora 13,00, Biroul Judetean Constanta, al 
ADRSE 

AXA PRIORITARA 4 

D.M.I 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanta regionala si locala  

 

BRAILA- 6 OCTOMBRIE 2009, ORA 13, la Sala 404 din cadrul Consiliului 
Judetean Braila 

BUZAU -14 octombrie 2009; 

CONSTANTA - 12 octombrie 2009, ora 11,00, Biroul Judetean Constanta, 
al ADRSE 

GALATI- 29 octombrie 2009 

TULCEA- - 8 octombrie 2009, ora 13,00, Biroul Judetean Tulcea, al ADRSE 

VRANCEA - 13 octombrie 2009, 12,00 -Focsani, Consiliul Judetean 
Vrancea,  bulevardul Dimitrie Cantemir  nr. 1, Sala Consilierilor, etaj 1. 

lansare a DMI 4.3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor – 
estimata in luna octombrie 2009, in toate judetele regiunii, in functie de 

data lansarii 

AXA PRIORITARA 5 

D.M.I. 5.1 -  Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural,precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 

CONSTANTA - 20 octombrie 2009, ora 11,00, Biroul Judetean Constanta, 
al ADRSE 

lansare a DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si 
cresterea calitatii serviciilor turistice – estimata in  luna octombrie 

2009, in toate judetele regiunii, in functie de data lansarii 

 

 

 



ATELIER DE LUCRU – STADIUL 
DE EVALUARE INTERMEDIARĂ 

A POR 2007-2013  
PE PERIOADA 

01.01.2007 – 30.06.2009 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in parteneriat cu East West Consulting (EWC) Bucuresti, a organizat pe 20 august 
2009 un atelier de lucru regional privitor la stadiul de evaluare intermediară al Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 
pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009.  

La atelier au participat reprezentanŃi ai  Autoritatilor Publice Locale din Regiunea Sud-Est, reprezentanŃi ai Agentiei de 
Dezvoltare Regionala Sud-Est, d-ra Luminita MIHAILOV- director general al ADR Sud-Est, d-na Jenica CRACIUN- director Directie 
Implementare POR, Mirela Chivu- director Directie Planificare, Monitorizare Regionala-Coordonare Programe Operationale, 
Serban Totoescu si Anda Mihaescu, experŃi seniori din cadrul echipei externe de evaluatori. 

Atelierul de lucru a vizat o intalnire cu beneficiarii de fonduri nerambursabile prin REGIO- autoritati publice locale (APL) din 
Regiunea Sud-Est, care au in implementare contracte de finantare.  

Scopului atelierului de lucru a fost identificarea aspectelor legate de imbunatatirea procedurilor de lucru si a cadrului legislativ 
in vederea accelerarii implementarii POR. 
Au fost identificate dificultati in implementarea POR, au fost analizate aspecte socio-economice care afecteaza pregatirea 
proiectelor, dar si implementarea acestora. Toti participantii au subliniat faptul ca dificultatile economice de la nivel global 
afecteaza inclusiv derularea proiectelor cu finantarea nerambursabila. Pe de alta parte, reprezentantii APL au subliniat rolul 
negativ al evaluatorilor independenti, care nu iau in considerare anumite initiative locale si s-au plans, de asemenea, de 
calitatea proiectelor tehnice. 
Alte probleme intampinate si subliniate de conducerea ADR SE au fost: numeroasele contestatii din cadrul procedurilor de 
achizitii, ce au condus la intarzieri foarte mari, cu rasfrangere asupra perioadei de implementare a proiectului; fluctuatii mari in 
echipa de proiect; diferende pe modificarile de solutie tehnica si, in acest sens, s-a subliniat necesitatea cooperarii stranse cu 
proiectantul si dirigintele de santier si, de asemenea, necesitatea fundamentarii proiectantului pe modificarile solutiei tehnice; 
problema gestionarii cash-flow-ului in absenta unei planificari multi-anuale; problema parteneriatelor – APL-urile si institutiile de 
furnizare de servicii sociale; in cadrul Domeniului Major de Interventie 3.3 – au existat discutii referitoare la baza operationala 
regionala; problema spitalelor judetene si a ambulatoriilor, in cazul carora a existat o eroare de programare- judetele Focsani, 
Tulcea si Buzau nu au pregatit documentatii pentru accesare fonduri nerambursabile, creandu-se astfel un dezechilibru intre 
judetele regiunii; totalitatea cheltuielilor pe proiect facute dupa 1 Ianuarie 2007 – cheltuieli de pregatire a studiilor de 
fezabilitate (S.F.), pre-SF nu au fost trecute de catre UAT in buget; de asemenea, stabilirea limitei de 3,5 mil lei (limita pentru 
infrastructura cu TVA) a creat probleme pentru cei ce au initiat proiectul in sensul ca bugetul se depaseste iar proiectul devine 
neeligibil (Axa 3 – sanatate si social); in sectorul educatie – Ministerul Educatiei a fost receptiv la aprobarea documentatiei de 
reabilitare – e necesara, insa, reorientarea pe proiectele de modernizare a infrastructurii universitare si a Centrelor de Formare 
Profesionala;   
Au fost totodata mentionate masurile intreprinse de Guvern in sprijinul beneficiarilor de finantare prin POR si a imbunatatirii 
mecanismului de implementare a fondurilor, in special cresterea prefinantarii de la 15% la 30% si modificarile aduse in luna iunie 
2009 la legea achizitiilor publice. 
Atelierul de lucru s-a derulat sub forma unor discutii deschise intre organizatori si participanti, fiind dezbatute in prima parte a 
atelierului aspecte legate de procesul de pregatire a proiectelor, iar in a doua parte a atelierului aspecte legate de procesul de 
implementare.  

EVENIMENTE REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA POR 2007-2013 
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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013 LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 
PANA LA DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2009 

Până la data de 23 septembrie 2009, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost depuse 206 proiecte individuale si 11 Planuri 

integrate de dezvoltare urbana, prin care se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013. Au fost 76 de 

contracte, valoarea totala solicitata fiind de aproximativ 160,64 milioane de euro; 31 de proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea 

totala solicitata fiind de aproximativ 30,88 milioane de euro; 42 de proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoarea totala 

solicitata fiind de peste 57,11 milioane euro. Cele 31 de proiecte aflate in etapa de precontractare vor fi contractate in perioada imediat 

urmatoare, dupa care valoarea totala solicitata prin contractele semnate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va ajunge la peste 180 milioane 

euro, reprezentand peste 34% din valoarea alocata prin POR Regiunii de dezvoltare Sud-Est pentru intreaga perioada 2007-2013. 

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 fiind declarate admise, cele 38 cereri de 

finantare individuale din cadrul acestor planuri au fost declarate conforme si eligibile.  Valoarea totala solicitata prin cele 11 PIDU-uri depaseste 

valoarea alocata indicativ regiunii pentru perioada 2007-2013. Procesul de evaluare tehnica si financiara a celor 38 cereri de finantare a inceput 

dupa moninalizarea de catre AM POR a evaluatorilor independenti. 

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

Galati.  

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de crestere” - Municipiul Constanta, pol de crestere este 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.  

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 S - E  pentru perioada 2007-2013, un proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata fiind de 2,59  milioa-

ne euro ; 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. itei la fata locului), valoare solicitata de 0,85 milioane 

euro, 5 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 14,34 milioane euro. 

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

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, 2 se afla in 

diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 6,49 milioane euro, un proiect se afla in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la 

fata locului), valoare solicitata de 0,85 milioane euro, 5 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 14,34 milioane euro. 

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

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 16 proiecte, valoarea totala solicitata fiind 9,8 milioane euro, din care 2 au fost 

respinse, valoarea solicitata de 1,26 milioane euro, 6 se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 3,89 milioane euro, 3 

proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoarea solicitata de 1,57 milioane euro, 5 au fost contractate, 

valoarea solicitata de 3,08 milioane euro. Valoarea totală solicitată prin cele 14 proiecte aflate in evaluare si contractate este de 7,6  milioane 

euro si reprezinta  peste 57 % din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013. 



 

 

 

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 52 proiecte (valoare solicitata totala de 57,29 milioane euro), din care 6 au fost respinse, valoare solicitata de 

6,33 milioane euro, 34 se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 42,3  milioane auro, 3 proiecte se afla in etapa de 

precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare totala solicitata de 1,52 milioane euro, 9 proiecte au fost contractate, valoare 

solicitata de 7,13 milioane euro.Valoarea solicitată prin cele  46 de proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie, depaseste 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 6 proiecte, din care 5 respinse, 1 contract semnat in 

luna august 2009). Valoarea solicitată este de 359.768,98 euro.   

Probleme identificate: numar redus de proiecte inregistrate avand in vedere valoarea relativ ridicata a contributiei proprii; calitatea 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). 

Pana la data de 06.08.2009 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; inregis-

trarea siturilor se face de catre proprietar/administrator, ca fiind potential poluate, declararea acestora ca fiind poluate este un proces greoi 

si de lunga durata. 

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, 7 au fost retrase de catre 

aplicanti, 1 se afla in etapa de precontractare si 39 contractate. Valoarea proiectelor aprobate spre contratare acopera valoarea alocata 

Regiunii Sud-Est pentru primul apel de proiecte.  

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 12 proiecte (valoare totala 

solicitata de 37,31 milioane euro) din care doua au fost respinse, valoare totala solicitata de 4,83 milioane euro, 4 proiecte se afla in diferite 

etape de evaluare, valoare solicitata totala de 9,34 milioane euro, 5 se afla in etapa de precontractare (efecatuarea vizitei la fata locului in 

luna iulie 2009) valoarea solicitata pentru acesta fiind de 19,19 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 34 

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, 4 se afla în 

diferite etape de evaluare, valoare totala solicitata de 5,28  milioane euro; 7 proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a 

vizitei la fata locului), valoare solicitata totala de 9,48 milioane euro, 3 au fost contractate, valoare solicitata totala de 5,46 milione euro.  
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IMPORTANTA CUNOASTERII MANUALULUI DE IDENTITATE VIZUALA 
Activitãtile de comunicare privind modul de utilizare a Instrumentelor Structurale în România urmãresc cresterea nivelului de informare, 
constientizare si transparentã în ceea ce priveste asistenta oferitã tãrii noastre de cãtre Uniunea Europeanã si crearea unei imagini coerente a 
acesteia. 

Comunicarea trebuie sã reflecte continutul activitãtilor finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 si trebuie sã garanteze un grad 
înalt de transparentã în utilizarea fondurilor. Identitatea vizualã a Programului Operational Regional va contribui la construirea unei imagini 
coerente a programului si la realizarea obiectivelor de informare, constientizare si transparentã a programului.  

Beneficiarii finantãrilor au obligatia, conform prevederilor contractuale, de a promova faptul cã proiectele sunt finantate de Uniunea Europeanã si 
de Guvernul României prin Programul Operational Regional 2007-2013. 

Manualul de identitate vizualã pentru Programul Operational Regional a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Regional, Organismele Intermediare si beneficiarii de finantare prin acest program (autoritãti locale, IMM-uri, ONG-uri si 
alte institutii) în îndeplinirea mãsurilor de informare si publicitate de care sunt responsabile, in realizarea, supunererea spre avizare si apoi 
executarea materialelor privind publiciatatea proiectului.  

“Manualul de identitate vizuala pentru POR” , editia in vigoare (a doua, din februarie 2009) poate fi gasit si pe adresa www.adrse.ro/por2007-
2013/documente atat in format PDF, cat si in format pentru lucru Corel Draw. Acesta are 32 de pagini, cuprinde un capitol introductiv, apoi 
informatii si machete de interes pentru cel care se ocupa de implementarea unui proiect: logouri, culori, fundaluri, spatiere, recomandari de 
utilizare a logoului Uniunii Europene, a logoului Guvernului Romaniei, a logoului Instrumentelor strucurale, asezarea in pagina, fonturi 
recomandate.  

Tot in manual sunt prezentate machetele pentru publicitatea proiectului: prezentari Power Point, brosuri, pliante, postere, coperte CD, 
comunicate de presa Regio, machete de presa, panouri pentru santiere in constructie, specificatii tehnice pentru panouri de promovare, placi 
permanente, autocolante, bannere, pagini web si alte materiale documentare, formatul Corel Draw dand posibilitatea ulilizatorului sa introduca 
datele proiectului sau direct in macheta.  

Ultimul capitol al Manualului este o grila de verificare pentru fiecare material, astfel incat, dupa realizarea machetei, prin confruntarea cu grila, 
nici un element esential sa nu fie trecut cu vederea. Dacã modelul cãutat lipseste, el va fi creat, respectându-se indicatiile din manual si 
proportiile prezentate. 

Sintetizand, acest manual prezintã: 

• elementele care trebuie utilizate în vederea promovãrii identitãtii vizuale a Regio, inclusiv elementele grafice; 

• regulile de utilizare a acestor elemente; 

• situatiile în care exceptii de la aceste reguli sunt permise. 

Cheia succesului în promovarea Regio depinde de consecventa cu care sunt aplicate aceste reguli! 

Care este codul CAEN pe care societatile comerciale tre-
buie sa il aiba pentru a fi eligibile in scopul de a depune 
cerere de finantare pe domeniul 4.1.? 

 

In ce masura si in ce conditii societatea noastra de admin-
istrare a parcului industrial poate fi considerata eligibila 
in cadrul DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor poluate si neutili-
zate”? 

 

Clasa CAEN corespunzatoare activitatii de administrare a unei struc-
turi de afaceri este 6832 "Administrarea imobilelor pe baza deco-
mision sau contract" (cf. CAEN Rev. 2), care corespunde vechii clase 
7032 (CAEN Rev.1). 

Conform ghidului solicitantului pentru DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor 
poluate si neutilizate”, solicitantii eligibili ai acestui domeniu major 
de interventie pot fi: 

-Unitatile administrativ teritoriale si unitatile 

administrativ teritoriale in parteneriat. 

-Societatile pe actiuni nu sunt eligibile in cadrul 

DMI 4.2. 
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Tulcea: 
Str. Corneliu Gavrilov nr.152  
Tel:   0340/ 401 007 
Fax:  0340/ 401 007  

 

Vrancea: 
Str. Dimitrie Cantemir nr.1  
Tel:   0237/ 617 692 
Fax:   0237/ 212 228  

 

 

 
Consiliul Judetean Braila                              Consiliul Judetean Buzau                                          Consiliul Judetean Constanta     
     

Master Plan Regional  

Stabilirea Termenilor de Referinta pentru realizarea Master Planului Regional si identificarea portofoliului de proiecte 

Braila, 16 septembrie 2009 

Întalnirea de lucru regională, desfasurată in data de 16 septembrie 2009 la Braila, a reunit  conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, reprezentată de d-ra Luminita Mihailov- Director General şi reprezentantii consiliilor judeŃene din Regiunea Sud-
Est (Braila, Buzau, Galati, Vrancea si Tulcea). Reprezentantii Consiliului Judetean Constanta nu au putut participa, însă au trimis pe e-mail pro-
puneri concrete.  

Luminita Mihailov, Directorul General al ADR SE, a prezentat termenii de referinta si necesitatea elaborarii unui Master Planul Regional. In primul 
rand proiectul isi propune “sprijinirea grupului de lucru in realizarea unui Master Plan Regional. Acest document va prezenta o viziune regionala, 
o lista de proiecte identificate cu precizarea bugetelor si cu un orizont de realizare realist: perioada 2010 – 2015, care implica utilizarea experi-
entelor CJ-urilor din regiune privind elaborarea strategiilor judetene.” 

Directorul General al ADR SE a subliniat importanta Master Planului Regional, numindu-l “program de dezvoltare ce include cifrele corespunza-
toare fiecarei idei de proiect din regiune, program care va ajuta decidentii din judete sa coreleze proiectele”, aceasta adaugand ca ”în prezent 
viziunea regionala este cea care lipseste” şi că “trebuie sa extragem din lista de proiecte pe cele regionale si sa le propunem Guvernului spre 
finantare, intrucat bugetele locale nu au suficiente fonduri pentru proiecte de anvergura.” 

Perioada pentru care se elaboreaza Master Planul Regional este 2010-2015, intrucat perioada de programare actuala se termina in anul 2013, iar 
implementarea proiectelor aferente se va finaliza cel târziu in anul 2015. 

Pentru a obtine viziunea regionala este important sa se deŃină strategii judetene si sa se cunoască viziunea consultantilor care le-au elaborat.  

Strategia Consiliului Judetean Braila este in curs de realizare si a fost contractat un consultant care, in perioada urmatoare, urmeaza sa final-
izeze documentul, atributiile sale fiind sprijinirea Consiliului Judetean Braila in elaborarea strategiei si identificarea portofoliului de proiecte. 

ReprezentanŃii consiliilor judeŃene au fost unanim de acord ca este necesara constituirea unui Comitet de Coordonare al proiectului, care sa aiba 
in componenta cel putin o persoana desemnata sa reprezinte fiecare consiliu judetean al regiunii. S-a propus ca acest comitet sa se intruneasca 
o data pe luna, iar persoanele respective sa fie cele prezente la aceasta prima intalnire, pentru a asigura continuitatea acestei activitati.  

 

Buzau: 
B-dul. Nicolae Balcescu nr.48 
Tel:   0338/ 401 136 
Fax:  0338/ 401 137  

 

Constanta: 
Str. Mircea cel Batran nr.106  
Tel:   0341/ 427 878 
Fax:  0341/ 416 638  

 
CO�SILIUL JUDEŢEA� TULCEA  CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA          
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