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Obiectivul Domeniului major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Axa Prioritară 1 
Programului Operațional Regional (2007-2013) îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în 
oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi 
prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Prin intermediul acestui domeniu de intervenție sunt finanţate planuri integrate de dezvoltare urbană având ca scop 
regenerarea zonelor de acţiune urbană, clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor. 

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate, de dezvoltare 
a activităţilor antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale. 

În cadrul acestei Axe prioritare centrele urbane sunt reprezentate de oraşe/municipii cu peste 10.000 locuitori, altele 
decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană. 

Finanţarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se va asigura în totalitate din Axa Prioritară 1 a 
Programului Operaţional Regional.

Alocarea financiară disponibilă pentru prima cerere deschisă de proiecte în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este de 
54,19 milioane de Euro (FEDR +BS).

Proiectele depuse în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană vizează reabilitarea sau modernizarea străzilor 
orășenești, trotuarelor, parcărilor, stațiilor pentru mijloace de transport în comun, zonelor pietonale, crearea sau 
modernizarea spațiilor verzi, parcurilor, modernizarea iluminatului public, instalarea sistemelor de supraveghere pentru 
creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașele și municipiile centre urbane, reabilitări de monumente istorice, 
reabilitări de clădiri în scopul utilizării acestora pentru servicii sociale.

În Regiunea de Dezvoltare Sud-Est s-au depus Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru următoarele centre 
urbane:

ź Județul Vrancea:  Municipiul Focșani - 3 proiecte, Municipiul Adjud - 4 proiecte, 

ź Județul  Tulcea: Municipiul Tulcea - 2   și  Orașul Măcin- 4 

ź Județul Galați: Municipiul Tecuci - 

ź Județul Constanța: Municipiul Medgidia - 2 , Orașul Hârșova - 2  

ź Județul Buzău: Municipiul Buzău -  și Municipiul Rm. Sărat - 

ź Județul Brăila: Orașul Ianca - 

din cadrul 

Orașul Panciu - 4 proiecte

 proiecte proiecte

2 proiecte

 proiecte  proiecte

3 proiecte 2 proiecte

2 proiecte.
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Planul integrat de dezvoltare urbană (PIDU) este un document de planificare a dezvoltării limitat la zona 
de acţiune urbană identificată.

Obiectivul general al PIDU Municipiului Medgidia se materializează prin implementarea  obiectivelor 
specifice, interdependente, care deservesc cele 3 mari teme generale interconectate: resurse umane, 
dezvoltare economică şi regenerare urbană.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia cuprinde 3 proiecte individuale, din care 2 sunt 
în   implementare  prin Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-
domeniul: „Centre urbane”:
ź Reabilitare - modernizare spaţii verzi şi parcuri în Municipiul Medgidia;
ź Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Medgidia, prin achiziţionarea de 
echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere;
ź Al treilea proiect este în etapa de precontractare şi vizează reabilitarea, modernizarea de străzi, parcări şi 
staţii de transport în comun în municipiul Medgidia.

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI  MEDGIDIA

Titlul proiectului: “Reabilitare/ Modernizare spaţii 
verzi şi parcuri în municipiul Medgidia”
ź Investiţia inclusă în Planul Integral de Dezvoltare
 Urbană a municipiului Medgidia, categoria de
 operaţiuni reabilitarea infrastructurii urbane, are ca
 scop reabilitarea infrastructurii stradale, pietonale şi
 de petrecere a timpului liber în vederea creşterii 
gradului de confort al cetăţenilor.
Prin proiect vor fi reabilitate parcuri şi spaţii verzi cu o 
suprafaţă totală de 175.283,42 mp astfel:

ź 4  parcuri: Parcul Nord, Parcul 1 Mai, Parcul 
Oraşul Nou, Parcul Mihai Bravu;

ź 8 spaţii verzi:  Spaţiul verde blocuri A, B, C, 
Spaţiul verde blocuri 41, 42, 49, Spaţiul verde 
blocuri 1,2,3,5,6, Spaţiu verde blocuri IP10-
12, Spaţiu verde blocuri MS,  Spaţiu verde 
blocuri VS 21, 22, 23, Spaţiul verde blocuri 
VS1-16 şi M,N.G,H, Q,,I.

Reabilitarea va consta în înlocuirea vegetaţiei 
afectate, plantarea de arbuşti, copaci, flori sezoniere, 
refacerea aleilor prin montarea pavajului cu dale de 
beton, cu rost pentru gazon, montarea băncilor şi a 
coşurilor de gunoi.

Durata investiţiei este de 29 de luni de la data 
semnării contractului de finanţare, respectiv 
21.12.2011 - 21.05.2014.

Valoarea totală a proiectului este de 12.868.584,82 
lei, din care contribuţia din Fondul European de 
Dezvoltare Regională 8.239.299,77 lei iar contribuţia 
beneficiarului de 2.819.407,76 lei.
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Titlul proiectului: “Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în municipiul Medgidia, 
prin achiziţionarea de echipamente specifice şi 
amenajarea unui centru de supraveghere”

Proiectul derulat de Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Medgidia începând cu data 
de 22.12.2011 în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul 
Centre urbane, răspunde nevoii de creştere a 
siguranţei cetăţenilor şi de prevenire a 
criminalităţii sociale din municipiul Medgidia.

Investiţia, cu o durată de implementare de 18 luni,  
vizează achiziţionarea şi montarea unui sistem 
pentru prevenirea actelor antisociale în 
municipiul Medgidia. 

Centrul de supraveghere situat în sediul poliţiei 
locale va monitoriza zonele unde sunt instalate 
camerele video şi va asigura intervenţia 
echipajelor mobile pentru situaţii de urgenţă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.887.409,72 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 1.120.895,36 lei, contribuţia 
beneficiarului fiind de 520.294,04 lei.
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Oraşul HÂRŞOVA se dezvoltă prin
REGIO - Programul Operaţional Regional

Strategia de dezvoltare a oraşului Hârşova are în vedere o abordare integrată a măsurilor şi direcţiilor de 
dezvoltare, astfel încât să atingă toate sectoarele cu potenţial de creştere la nivel local şi, totodată, să fie 
corelată cu politicile judeţene şi regionale.

Pornind de la Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Hârşova,  administraţia publică locală a elaborat un 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană prin  care îşi propune să soluţioneze o serie de probleme legate de  
infrastructura socială şi urbană  a oraşului.
 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Hârşova cuprinde 2 proiecte individuale ce se implementează 
prin Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de 
creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Centre 
urbane” şi anume:

ź  Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la 
informaţii de interes public (tabele de afişaj), în oraşul Hârşova, jud. Constanţa;

ź  Achiziţionarea şi instalarea de sisteme de supraveghere pentru creşterea siguranţei publice si 
prevenirea criminalităţii.

Proiectul cu titlul: “Achiziţionarea şi 
instalarea de sisteme de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei publice şi 
prevenirea criminalităţii” 

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Hârşova, în 
calitate de beneficiar, implementează proiectul 
“Achiziţionarea şi instalarea de sisteme de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei publice şi 
prevenirea criminalităţii”, începând cu data de 22 
februarie 2012, finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 ”Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere”, 
Domeniul Major de Intervenţie 1.1. ”Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: 
„Centre urbane”, cu o durată de  implementare de 16 
luni.

Proiectul are rolul de a îmbunătăţi infrastructura 

socială  prin instalarea unui sistem de supraveghere 
în spaţii publice urbane aglomerate (lângă şcoli, în 
zona centrală a oraşului, bănci, magazine), zone în 
care s-au comis cele mai frecvente infracţiuni. 

Proiectul are valoarea totală de 3.546.278,80 lei, din 
care 2.300.211,59 lei valoarea eligibilă nerambursa-
bilă din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, iar 740.793,60 lei contribuţia 
beneficiarului.

De rezultatele proiectului vor beneficia populaţia 
oraşului Hârşova, populaţia din localităţile rurale 
învecinate, mediul de afaceri, turiştii şi populaţia 
care tranzitează oraşul. Prin implementarea acestui 
proiect se are în vedere creşterea gradului de 
civilizaţie precum şi  sporirea confortului şi a calităţii 
vieţii cetăţenilor oraşului Hârşova.
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Proiectul cu titlul: “Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al 
cetăţenilor la informaţii de interes public (tabele de afişaj), în oraşul Hârşova, jud. Constanţa”

Investiţia are ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor urbane prin în achiziționarea și montarea de echipamente 
de informare și comunicare pentru accesul larg al cetățenilor la informații de interes public (tabele de afișaj). 
Astfel, se va crea un serviciu de informare a populaţiei privind acţiunile şi activităţile de interes public, 
economic şi social desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Hârşova.

Tabele de afişaj, constituite din 3 panouri stradale led screen vor fi montate în zona centrală - Piața Publică, 
zona parcului de pe strada Vadului (intersecția cu strada Romană) și zona Biserica Mare (intersecția străzii 
Venus cu strada Independenței).  
Zonele desemnate pentru amplasarea panourilor de informare sunt cele mai populate şi frecventate de 
cetăţeni. 

Proiectul are valoarea totală de 2.069.882,25 lei, din care 1.341.962,47 lei valoarea eligibilă nerambursabilă 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 433.138,97 lei contribuţia beneficiarului.

Beneficiari ai rezultelor proiectului vor fi populația orașului Hârșova, populaţia din localitățile rurale 
învecinate,  mediul de afaceri, turiștii si populația care tranzitează orașul Hârșova.
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Proiectul cu titlul: “Dezvoltarea integrată a oraşului 
Ianca - Modernizarea spaţiilor publice urbane şi 
modernizarea spaţiilor verzi în UAT oraşul Ianca”

Investiţia are ca obiectiv general regenerarea 
infrastructurii publice urbane a oraşului Ianca vizând 
pe termen mediu următoarele obiective specifice:

ź dezvoltarea durabilă a UAT Oraşul Ianca, din 
punct de vedere economic;

ź îmbunătăţirea aspectului urban;
ź creşterea atractivităţii pentru investitori prin 

asigurarea unui mediu propice pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri;

ź crearea premizelor pentru dezvoltarea 
activităţilor de turism de agrement;

ź creşterea confortului urban al locuitorilor;
ź crearea posibilităţilor de petrecere a timpului 

liber în aer liber (parcuri, spaţii de joacă 
pentru copii);

ź reducerea cheltuielilor de întreţinere şi de 
reabilitare a infrastructurii urbane;

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAŞULUI IANCA 

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare economico-socială a oraşului Ianca, Consiliul Local al 

Oraşului Ianca a realizat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului, intenţionând să 

implementeze prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, 2  proiecte individuale în 

scopul creşterii calităţii vieţii şi a siguranţei cetăţenilor, precum şi creării unui climat 

investiţional atractiv care să încurajeze menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice.

Proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Regional sunt:
1. Dezvoltarea integrată a oraşului Ianca - Modernizarea spaţiilor publice urbane şi 

modernizarea spaţiilor verzi în UAT Oraşul Ianca;
2. Realizarea unui sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii 

criminalităţii.

ź reducerea ratei accidentelor rutiere în 
intravilan prin îmbunătăţirea stării carosabilului,  
prin amenajarea spaţiilor pietonale şi a 
semnalizării de siguranţă;
ź reducerea timpului de deplasare în zona 

urbană.

Prin proiect se vor reface şi moderniza carosabilul, 
trotuarele, spaţiile verzi pentru străzile din Ianca, 
Oprişeneşti, Perişoru şi Plopu. Se va reabilita şi 
moderniza esplanada din centru Civic al oraşului 
Ianca.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 
27.12.2012, proiectul urmând să se  finalizeze în data 
de 27.06.2015.

Valoarea totală a proiectului este de 54.836.272,94 
lei, din care 35.472.685,19 lei valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR şi 11.571.516,89 lei 
contribuţia beneficiarului.
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Proiectul cu titlul: “Realizarea unui sistem de 
supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi 
prevenirii criminalităţii ”

Investiţia face parte din “Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană” al oraşului Ianca, înscriindu-se 
în categoria de operaţiuni reabilitarea infrastructurii 
sociale.

Proiectul urmăreşte achiziţionarea unui sistem de 
supraveghere video şi de monitorizarea unor zone 
din oraşul Ianca, în vederea sprijinirii eficienţei  
activităţii de combatere a infracţionalităţii.

Valoarea totală a proiectului este de 1,562.441,85 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 964.757,82 lei,  contribuţia 
beneficiarului fiind de 385.761,49  lei.

Durata de implementarea a proiectului este de 17 
luni, începând cu data de 28.12.2012.

Implementarea proiectului va permite creşterea 
gradului de cunoaştere a situaţiei concrete şi 
obiective, permanent şi în timp real, în zonele 
considerate ca având un potenţial ridicat de apariţie a 
fenomenului infracţional. De asemenea, se vor 
facilitata activităţile de prevenire a infracţionalităţii, 
prin determinarea din timp a condiţiilor de apariţie a 
infracţiunilor, se vor asigura baze de date pentru 
analiza evenimentelor şi va scădea timpul de răspuns 
în cazul intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă.

Proiectul contribuie la creşterea calităţii vieţii 
populaţiei în zona ţintă, în principal prin asigurarea 
siguranţei şi a securităţii în spaţii publice, incluzând 
parcuri, zone comerciale, transport public, spaţii de 
petrecere a timpului liber și  şcoli.
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