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Domenii de interventie din cadrul POR 2007-2013 lansate  

 
In data de  30 octombrie 2009, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat  la nivel national 
un nou apel de proiecte pentru Axa prioritara 5 a Programului Operational Regional Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice" din cadrul POR 2007-
2013. Alocarea financiară disponibilă la nivel national pentru această cerere deschisă de proiecte este de 108, 08 
milioane euro. Alocarea financiara orientativa pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din fondurile totale alocate 
acestui domeniu major de interventie este de 10,889 milioane euro.  
 
In data de  2 noiembrie 2009, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat  la nivel national un nou 
apel de proiecte pentru Axa prioritara 4 a Programului Operational Regional,  Sprijinirea dezvoltarii mediului de 
afaceri regional si local, Domeniul major de interventie 4.3. " Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor " din cadrul 
POR 2007-2013. Alocarea financiară disponibilă la nivel national pentru această cerere deschisă de proiecte este de 
171,68 milioane euro. Alocarea financiara orientativa pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din fondurile totale alo-
cate acestui domeniu major de interventie este de 22,61milioane euro. 
 
Cererile de finantare se depun la Sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud – Est (Pta Independentei nr. 1, 
et.5, cod 810210 Braila, jud. Braila tel 0339/40.10.18)  incepand cu 23 noiembrie 2009.  
Ghidurile  Solicitantului sunt disponibile la urmatoarele adrese www.inforegio.ro si www.adrse.ro.  
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR la nivelul Regiunii Sud-
Est, va organiza o serie de seminarii de informare si de instruire pentru cei interesati.  
 
Detalii cu privire la domeniul de interventie lansat, activitati eligibile, beneficiari eligibili  pot fi obtinute de la Biroul 
Informare POR din cadrul ADR SE , birou cu reprezentanti in fiecare din cele sase judete ale Regiunii: Braila, Buzau, 
Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea. 
 
Adresele de contact sunt disponibile si pe site-ul www.adrse.ro . 
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INTALNIRI DE LUCRU NOIEMBRIE 2009 

AXA PRIORITARA 3 

D.M.I. 3.2 – Reabilitarea/modernizarea dezvoltarea şi echiparea in-
frastructurii serviciilor sociale  
 
Vrancea—Focsani  - 5 noiembrie  2009, ORA 12, la Sala  Consilierilor din 
cadrul Consiliului Judetean Vrancea 
CONSTANTA - 27 noiembrie 2009, ora 11,00, 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  
 
Vrancea—Focsani -  13 noiembrie 2009 , ora 12.00, la Sala  Consilierilor 
din cadrul Consiliului Judetean Vrancea 
Constanta—27 noiembrie 2009, ora 11,00, Biroul Judetean Constanta al 
ADRSE 
 
D.M.I. 4.3—Sprijinirea Dezvoltarii Microintreprinderilor 
 
 Buzau  - 12 noiembrie 2009, Biroul Judetean Buzau al ADR SE 
Constanta— 12  noiembrie 2009, ora 11.00, Biroul Judetean Constanta al 
ADR SE 
Galati—12 noiembrie 2009 
Tulcea—12 noiembrie 2009, ora 13.00, Biroul Judetean Tulcea al ADR SE 
Braila  - 16 noiembrie 2009, ora 10.00 
Vrancea— 18 noiembrie 2009, ora 12.00, la Sala  Consilierilor din cadrul 
Consiliului Judetean Vrancea 

 

AXA PRIORITARA 5 

D.M.I. 5.1 -  Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural,precum si crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe 
 
CONSTANTA - 13 noiembrie 2009, ora 13,00, Biroul Judetean 
Constanta, al ADRSE 
 
DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea 
calitatii serviciilor turistice  
 
Galati—11 noiembrie 2009 
Constanta—13 noiembrie 2009, ora  11.00, Biroul Judetean 
Constanta al ADRSE 
Braila— 16 noiembrie 2009 
Buzau— 17 noiembrie 2009,  Biroul Judetean Buzau al ADR SE 
Tulcea—17 noiembrie 2009, 13.00, Biroul Judetean Tulcea al ADR 
SE 
Vrancea—19 noiembrie 2009, , ora 12.00, la Sala  Consilierilor din 
cadrul Consiliului Judetean Vrancea 
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Constanta—Pol National de Crestere 
 

În cadrul ultimei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional, desfăşurată la Con-
stanŃa în perioada 22 – 23 octombrie 2009, reprezentanŃii Zonei Metropolitane ConstanŃa au anunŃat depunerea 
Planului Integrat de Dezvoltare a Polului National de Creştere ConstanŃa, în vederea evaluării acestuia de către AM 
POR şi de către celelalte AutorităŃi de Management ale Programelor OperaŃionale Sectoriale.  
Pentru absorbtia fondurilor alocate prin Axa 1 a Programului OperaŃional Regional, respectiv 90,32 milioane de 
euro, la nivelul Zonei Metropolitane ConstanŃa se află în curs de pregătire 16 proiecte, din care 2 proiecte majore, 
de tip umbrelă. 
Unul din obiectivele strategice în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului National de Creştere ConstanŃa îl 
reprezintă dezvoltarea turismului. În acest context, cele mai importante proiecte se adresează reabilitării centrului 
istoric al municipiului ConstanŃa, precum şi reabilitării şi modernizării staŃiunii Mamaia. 
În afara celor 16 proiecte propuse spre finanŃare prin Axa 1 a Programului OperaŃional Regional, în cadrul PID 
ConstanŃa sunt prezentate şi alte investiŃii majore, ce urmează să fie finanŃate din alte programe operaŃionale sau 
de la bugetul de stat. Dintre aceste proiecte se disting Varianta de ocolire a municipiului ConstanŃa şi Autostrada 
Cernavodă – ConstanŃa, finanŃate prin POS Transporturi, precum şi reabilitarea sistemului de apă/apă uzată în jude-
Ńul ConstanŃa. 
Proiectele din Planul de AcŃiune al PID ConstanŃa urmează să fie finanŃate din toate Programele OperaŃionale, 
respectiv Programul OperaŃional Regional, POS Creşterea CompetitivităŃii Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală – Programul NaŃional pentru Dezvoltare Rurală, dar şi din alte surse publice şi private, bănci, 
inclusiv BEI. 
Zona Metropolitană ConstanŃa are o populaŃie de cca. 500 000 de locuitori, fiind a doua mare aglomerare urbană a 
Ńării, este alcătuită din 14 localităŃi: municipiul ConstanŃa, oraşele: Năvodari, Eforie, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol 
şi comunele: Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu şi Poarta Albă şi a fost 
desemnată pol naŃional de creştere prin H.G. 998/2008.  
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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 20 octombrie, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost depuse 307 proiecte 
individuale si 12 Planuri integrate de dezvoltare urbana, prin care se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul 
OperaŃional Regional 2007-2013.Au fost semnate un numar de 78 de contracte, valoarea totala solicitata fiind de 
aproximativ 161,98 milioane de euro; 25 de proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea totala solicitata 
fiind de aproximativ 37,92 milioane de euro; 65 de proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoarea 
totala solicitata fiind de peste 98,71 milioane euro. 
Estimam semnarea contractelor pentru cele 25 de proiecte aflate in etapa de precontractare in perioada octombrie – 
decembrie 2009, perioada dupa care valoarea totala solicitata prin contractele semnate la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Est va ajunge la aproximativ 200 milioane euro, reprezentand peste 38% 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 Planurile integrate de dezvoltare urbana au fost declarate admise, cele 38 cereri de finantare 
individuale din cadrul acestor planuri fiind declarate conforme si eligibile.  Valoarea totala solicitata prin cele 11 
PIDU-uri depaseste valoarea alocata indicativ regiunii pentru perioada 2007-2013. Procesul de evaluare tehnica si 
financiara a cererilor de finantare in cadrul acestor PIDU-uri se afla in derulare. 
Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” – Prin HG 998/2008 
cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca poli de 
dezvoltare urbana Braila si Galati. Alocarea financiara la nivel regional pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) 
este de 36,12 milioane euro, alocare distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana. In prezent, 
autoritatile publice locale sunt in etapa de pregatire a PIDU-rilor si a cererilor de finantare aferente. Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbana a Municipiului Galati a fost depus in data de 30.09.2009, a fost declarat admis si a fost 
demarata activitatea de verificare a cererilor de finantare din cadrul acestuia. 
Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de crestere” - Prin HG 998/2008 cu 
completarile si modificarile ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de crestere 
Constanta, fiind in etapa de pregatire a PIDU-lui si a cererilor de finantare aferente. Alocarea financiara pentru acest 
subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 90,32 milioane euro. PID a fost depus pentru analiza la AM POR. 
Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget  alocat - FEDR + Buget stat – 
113,8 milioane euro).  
Domeniul major de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi-urbane inclusiv 
construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură. Valoarea totală solicitată prin aceste 20 de proiecte este de 205,12 
milioane euro, depasind aproximativ de doua ori valoarea alocata Regiunii S - E  pentru perioada 2007-2013, stadiul 
detaliat la data prezentei fiind urmatorul: un proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata fiind de 
2,57  milioane euro ; 13 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 122,07 mi-
lioane euro ; 6 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 80,47 
milioane euro.  
Estimam contractarea proiectului aflat in etapa de precontractare in luna octombrie 2009. 
In urma clarificarii de catre AM POR a cursului lei/euro luat in considerare pentru stabilirea valorii in euro a 
contractelor semnate+ proiectele aflate in precontractare pentru fiecare regiune, a reiesit pana la valoarea de 125 
milioane euro (alocare indicativa pentru perioada 2007-2013 + 10% permis pentru supracontractare) se incadreaza 
primul proiect aflat in lista de rezerva. 
Acest proiect este “Modernizarea Bd Dorobantilor”, aplicant Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila, 
proiect ce a fost inclus primul pe lista de rezerva in urma organizarii Reuniunii CRESC Sud-Est din data de 20 august 
2008. Astfel, am notificat aplicantul pentru depunerea Proiectului tehnic, finantarea nerambursabila alocata fiind de 
84.110.000 lei. In urma parcurgerii procesului de analiza a proiectului tehnic si a etapei de precontratare, cererea de 
finantare a fost aprobata; contractul a fost semnat in data de 22 iulie 2009. 
Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de intervenŃie: 
Domeniul major de intervenŃie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate –
 (buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane  Euro). Până în prezent au fost depuse 11 proiecte, valoare solicitata 
totala de 28,66 milioane euro, din care: un proiect a fost declarat de AM POR ca fiind neeligibil; patru se afla in 
diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 7,80 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 14,27 milioane euro. 



 
 

 

Valoarea solicitată prin cele 10 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si selectie sau contractate este de 
22,93 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 20 proiecte, valoarea totala solicitata fiind 12,26 milioane euro, din care: trei au 
fost respinse, valoarea solicitata de 1,90 milioane euro; noua se afla in diferite etape de evaluare, valoarea 
solicitata totala de 5,71 milioane euro; trei proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la 
fata locului), valoarea solicitata de 1,59 milioane euro; cinci au fost contractate, valoarea solicitata de 3,06 
milioane euro. 
Valoarea totală solicitată prin cele 17 proiecte aflate in evaluare sau contractate este de 10,36  milioane euro si 
reprezinta  peste 80,02% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013. 
Domeniul major de intervenŃie 3.3 ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii 
în situaŃii de urgenŃă (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro). 
La nivelul regiunii Sud - Est a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, care este aplicantul eligibil 
in cadrul acestui domeniu major de interventie, cererea de finantare fiind in proces de pregatire. 
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 107 proiecte (valoare solicitata totala de 120 milioane euro), din care: opt au fost 
respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 10,75 milioane euro; 83 proiecte se afla in diferite etape de 
evaluare, valoare solicitata totala de 97 milioane auro; sapte proiecte se afla in etapa de precontractare (de 
organizare a vizitei la fata locului), valoare totala solicitata de 5,09 milioane euro; noua proiecte au fost 
contractate, valoare solicitata de 7,10 milioane euro. Valoarea solicitată prin cele  99 proiecte aflate in diferite 
etape de evaluare, selectie sau contractate este de 109 milioane euro, fiind depasita valoarea alocata regiunii 
pentru perioada 2007-2013 cu peste 195%. 
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 si unul a fost contractat. Valoarea solicitată prin 
acest contract este de 359.768,98 euro.  
 Probleme identificate: numar redus de proiecte inregistrate avand in vedere valoarea relativ ridicata a 
contributiei proprii; caliatatea redusa a proiectelor depuse, documentatii incomplete;Nerespectarea termenului 
de finalizare a proiectului tehnic raportat la data depunerii cererii de finantare, ceea ce a necesitat recalcularea 
punctajului pentru cererea de finantare. Aplicantul a depus proiectul tehnic la 5 luni de la data notificarii. 
Domeniul major de intervenŃie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi 
activităŃi. (buget alocat FEDR + Buget stat – 31,19 milioane  Euro). 
Obiectivul acestui domeniu de intervenŃie îl reprezintă reabilitarea siturilor industriale abandonate, intervenŃiile 
având ca scop atragerea investiŃiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale. 
Pana la data de 20.10.2009 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 dificul-
tati in inventarierea acestor situri, avand in vedere existenta unei metodologii/ legislatii foarte complexe in 
domeniu; Inregistrarea siturilor se face de catre proprietar/administrator, ca fiind potential poluate, declararea 
acestora ca fiind poluate este un proces greoi si de lunga durata. 
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 si 40 
au fost contractate. Valoarea finantarii nerambursabile solicitate prin cele 40 de contracte semnate este de 4 
milioane euro. 
Probleme identificate:Perioada lunga de timp intre momentul organizarii vizitei la fata locului si momentul 
semnarii contractului de finantare (peste 4 luni); dificultatea asigurarii contributiei proprii in implementarea 
proiectelor. De asemenea, bugetele au fost fundamentate in lei la cursul euro de aproximativ 3,5 lei/euro, iar in 
prezent preturile echipamentelor, constructiilor prevazute in proiecte au un curs de referinta de peste 4,2 lei/
euro, fapt ce determina o contributie mai mare din partea beneficiarului; documentatii incomplete in faza de 
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precontractare, ceea ce a condus la clarificari din partea AM POR; Modificarea formularului contractului in perioada de 
precontractare, ceea ce a necesitat modificarea contractului pentru multe cereri de finantare; Emiterea de catre AM 
POR de clarificari cu privire la formatul contractului si a anexelor acestuia dupa demararea activitatii de precontractare. 
Conform informatiilor furnizate de AM POR in luna octombrie 2009 se va lansa iar acest domeniu major de interventie, 
dar de data aceasta cu depunere continua 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 13 proiecte (valoare totala solicitata de 39,17 milioane euro) din care: doua au fost respinse, valoare totala 
solicitata de 4,81 milioane euro; cinci proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 11,32  
milioane euro; cinci se afla in etapa de precontractare (efecatuarea vizitei la fata locului in luna iulie 2009) valoarea 
solicitata pentru acesta fiind de 19,10 mil euro; unul a fost contractat, valoare solicitata de 3,94 milioane euro.  
Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 11 proiecte aflate in evaluare si contractare este de 
aproximativ 34,36 milioane euro, valoare care depaseste cu 12,41% 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 21,46 milioane euro; 
Doua se afla în diferite etape de evaluare, valoare totala solicitata de 3,63  milioane euro; 
opt proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare solicitata totala de 8,99 
milioane euro; 
patru au fost contractate, valoare solicitata totala de 7,52 milione euro.  
Valoarea totala  solicitata in cele 14 proiecte aflate in evaluare, selectie si contractate reprezinta  peste 65,75% din  
valoarea alocata in regiunii pentru perioada POR 2007-2013. 
Conform informatiilor furnizate de AM POR, aceste domeniu major de interventie va fi relansat in perioada urmatoare, 
cu modificarea ca vor fi excluse din actiunile eligibie investitiile asupra structurilor de cazare. 

Imobilul in care se va implementa proiectul poate fi ipo-
tecat la data depunerii cererii de finantare, urmand ca 
inainte de semnarea contractului acesta sa fie liber de 
sarcini? 

 

 

Este eligibile activitatea de  modernizare a unui restau-
rant? 

 

 

Imobilul pe cre se va face investitia  trebuie sa indeplineasca cumulativ  urma-
toarele conditii la data depunerii cererii de finantare: sa nu fie grevat de sarcini, 
sa nu faca obiectul  obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele jude-
catoresti cu privire la situatia juridical, sa nu faca  obiectul revendicarilor potrivit 
unor legi special in materie sau dreptului  comun. In acest sens, o data cu 
depunerea cererii de finantare, solicitantul va complete si depune declaratia de 
eligibilitate pe propria raspundere. 

Conform ghidului solicitantului pentru DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintre-
prinderilor”, sunt eligibile urmatoarele coduri CAEN din sectiunea I: 

-55XX—Hoteluri si alte facilitate de cazare; 

Activitatea de modernizare a spatiilor de  prestare servicii este eligibile in condi-
tiile in care sunt respectate si  celelalte criteria de eligibilitate din ghidul Solici-
tantului pentru DMI 4.3 

INTREBARI SI RASPUNSURI FRECVENTE REFERITOARE LA AXA PRIORITARA  4 

   INFOREGIO SUD EST                                                Avizat :  Jenica Craciun, Director Directie Implementare POR 

   MATERIAL REALIZAT DE:                                          Aprobat :  Luminita Mihailov—Director General ADR SE  

   Laurentiu Arama, ofiter comunicare 

   Valentin Cristea, Consultant IT 
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      AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Est pentru SituaŃii de UrgenŃă  

 

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 

Director General: D-ra LUMINITA MIHAILOV 

Adresa: Str. P-ta Independentei, nr.1, et 5, 

 Braila, cod 810210 

Telefon:0339/401018; 0339/401019; 0339/401020, 

Fax:0339/401017 

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

Birouri locale: 

Galati: 
Str. Domneasca nr.56, bloc Cristal, etaj 3 
Tel:   0336/ 401 253 

Fax:  0336/ 401 254  

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  

 

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     

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ( ADI ) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a fost constituita prin Hotararea Nr. 7  
a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, din 26 august 2009. 
 
     Toate Consiliile JudeŃene  din cadrul Regiunii au aprobat actul constitutiv, statutul, cotizaŃia şi membrii în Adunarea 
Generală prin hotărâri ale consiliilor judeŃene : 
�        Hotărârea Consiliului JudeŃean Brăila nr.100 din 11 septembrie 2009, care ne-a fost comunicată; 
�        Hotărârea Consiliului JudeŃean Vrancea nr.64 din 22 septembrie 2009, care ne-a fost comunicată ; 
�        Hotărârea Consiliului JudeŃean Tulcea nr.107 din 25 septembrie 2009, aşteptăm comunicarea ; 
�        Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr.305 din 25 septembrie 2009, aşteptăm comunicarea ; 
�        Hotărârea Consiliului JudeŃean ConstanŃa nr.294 din 25 septembrie 2009 ; 
�        Consiliul JudeŃean Buzău a aprobat documentele ADI în şedinŃa din 30 septembrie 2009. 
 
In prezent se elaboreaza cererea de finantare „AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi cali-
tăŃii sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă, acordării asistenŃei medicale de urgenŃă şi a primului ajutor califi-
cat”,  în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-20013, Axa prioritară 3 “ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, 
Domeniul major de intervenŃie 3.3.„ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în 
situaŃii de urgenŃă”  
 

 

 

 

 

 

                                                                             Consiliul Judetean Tulcea                                       Consiliul Judetean Vrancea 



Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului OperaŃional Regional şi cofinanŃat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

Sprijin pentru ADR Sud Est in vederea implementării Planului de Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 
2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 

2009 
ConŃinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului  

Romaniei. 

www.inforegio.ro 


