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Acord de parteneriat România - Uniunea Europeană

Comisia Europeană a adoptat, la începutul lunii august 2014, un „Acord de parteneriat” cu România, în care este stabilită strategia 
de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 
23 de miliarde de euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014– 2020. De 
asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și 
pentru cel maritim. 

Investițiile co-finanțate de  Uniunea Europeană vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea economică prin 
sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova 
spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele 
sunt utilizate eficient.

Comentând acordul, comisarul pentru politică regională, domnul Johannes Hahn, a declarat: „Astăzi am adoptat un plan de 
investiții strategic, vital, care așează România pe calea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în următorii 10 ani. 
Acest acord de parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient 
fondurile UE – investițiile noastre trebuie să aibă caracter strategic, conform noii politici de coeziune – care să vizeze în mod 
preponderent economia reală, creșterea economică sustenabilă și investițiile în oameni. Însă obiectivul major nu este viteza, ci 
calitatea, iar în lunile următoare suntem pe deplin dedicați să negociem cel mai bun rezultat posibil în ceea ce privește investițiile 
realizate din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Pentru a asigura derularea unor programe de o 
bună calitate este nevoie de angajament din partea tuturor părților implicate.”

La nivelul programelor operaționale, pentru Programul Operațional Regional este alocată suma de 6,7 miliarde euro, pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare suma de 9,41 miliarde euro, Programul Operațional Capital Uman fonduri de 4,22 
miliarde euro, Programul Operațional Competitivitate suma de 1,33 miliarde euro, Programul Operațional Capacitate 
Administrativă fonduri de 0,55 miliarde euro, Programul Operațional Asistență Tehnică suma de 0,21 miliarde euro, Plăți directe în 
agricultură, fonduri de 10 miliarde euro, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, suma de 8 miliarde euro, Programul 
Operațional Pescuit, suma de 0,17 miliarde euro, Facilitatea 'Connecting Europe', suma de 1,23 miliarde euro, iar pentru 
programele de cooperare teritorială alocări de 0,45 miliarde euro.

Programul Operaţional Regional 2014-2020,  transmis Comisiei Europene
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EVENIMENTE 

ADR SE 

Începând cu luna iunie 2014, ADR Sud-Est a organizat întâlniri de lucru, în vederea diseminării POR 2014-2020 și a pregătirii 
portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, cu reprezentanți ai autorităților administrațiilor publice locale 
din județele regiunii. Întâlnirile de lucru contribuie la consolidarea parteneriatului inter-instituțional care acoperă cele trei niveluri 
distincte național-regional-local, sprijinind activitățile specifice ale pregătirii POR 2014-2020.

Întâlniri de lucru județene:
l în data de 8 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul Vrancea;
l în data de 11 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul Brăila;
l în data de 23 iulie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul Buzău;
l în data de 4 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul 

Galați;
l în data de 19 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul 

Brăila;
l în data de 22 septembrie 2014, întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta 

Dunării Tulcea.
În cadrul întâlnirilor de lucru au fost prezentate următoarele documente: versiunea de lucru al Programului Operațional Regional 
2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), apelul de proiecte ”START” – Danube Region Project 
Fund din cadrul SUERD, precum și ultimele noutăți legate de viitoarea perioadă de programare. La finalul întâlnirilor s-au realizat 
discuții pe baza portofoliului actual de proiecte pentru îmbunătățirea și completarea acestuia. 
În perioada octombrie – decembrie 2014, ADR Sud-Est va continua activitatea de organizare a întâlnirilor de lucru în județele 
Constanța, Galați și Tulcea, cu reprezentanți autorităților administrației publice locale, mediului universitar, a IMM-urilor și centrelor 
de cercetare, ca potențiali beneficiari ai POR 2014-2020. Întâlnirile vor avea ca scop pregatirea portofoliului de proiecte pentru 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

În anul 2014, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regională din cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă procesul de consultare 
în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri de 
lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare a viitoarei 
perioade de programare.

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI REGIONAL

Aspect din timpul întâlnirii de lucru cu reprezentanții autorităților administrațiilor publice locale din județul Vrancea
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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)  -  23 contracte, 
valoarea  solicitată totală de peste 43 milioane euro;

l Sub-domeniul „Poli de creştere” - (1 Plan Integrat de 
Dezvoltare – PID care cuprinde, până în prezent, 36 de 
proiecte) -  33 contracte  -  valoarea solicitată de peste 87 
milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie - Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe – 1 contract, 
valoarea solicitată de 0,29 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 - Reabilita-
rea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate - 18 contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 
31 milioane euro;

REGIO 

SUD-EST 

LA ZI

REGIO - PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013 
ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD - EST

30 septembrie 2014

REGIO - Programul Operaţional Regional finanţează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, 
respectiv în judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, un număr de 479 
proiecte, în valoare de peste 545 milioane de euro, reprezentând  peste. 95% din valoarea 
alocată regiunii.
La sfârşitul lunii septembrie 2014, valoarea sumelor rambursate către beneficiari era de 
aprox. 307 milioane euro, reprezentând  aprox.  54% din totalul fondurilor alocate de  571,60 
milioane euro.

n Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilita-
rea/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 - Reabilita-
rea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-structurii 
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 - 25 
contracte, valoarea solicitată totală fiind de aprox. 38 milioane 
euro.
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PROIECTE FINALIZATE 

Titlul proiectului: Reabilitare Casa „Petre 
Ştefănescu Goangă”

Beneficiar: Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Brăila

Programul Operațional Regional 

Axa Prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor – poli urbani de 
creștere”

Domeniul major de intervenție: ”Planuri 
integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul ”Poli de dezvoltare urbană” 

Valoare totală proiect: 2.050.955,81 lei

Finanțare nerambursabilă: 
1.475.056,81 lei

În luna iulie 2014, a avut loc deschiderea oficială a Casei “Petre Ștefanescu Goangă”, reabilitată printr-un 
proiect cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene care a avut ca scop reîntregirea 
patrimoniului cultural – istoric si valorificarea turistică a patrimoniului brăilean. Reabilitare desfășurată în 
perioada noiembrie 2011 – mai 2013 a constat în lucrări efectuate cu scopul îmbunătăţirii structurii de 
rezistenţă a imobilului, realizate atât asupra fundaţiei, cât şi pentru pereţii portanţi şi neportanţi; lucrări de 
arhitectură prin desfaceri şi reparaţii de tencuieli, pardoseli, tâmplarie; lucrări de refacere a instalaţiilor 
electrice, sanitare şi termice aferente construcţiei; lucrări de refacere a aleilor, zonelor pietonale şi spaţiilor 
verzi. S-au amenajat spaţii la demisol, parter şi mansardă. De asemenea, s-a realizat dotarea cu mobilier 
specific a imobilului.

Din iulie 2013 până în iulie 2014 a urmat cea de a doua parte a proiectului, prin care s-a urmărit 
promovarea imobilului reabilitat, perioadă în care au avut loc mai multe evenimente culturate-artistice, dar 
și întâlniri și dezbateri menite să atragă un număr  cât mai mare de invitați, precum și participanți care  să 
beneficieze de lărgirea orizontului cultural, pe de-o parte, dar și diseminarea de informații și impresii legate 
de acest imobil ce a fost reintrodus în patrimonial cultural brăilean. ”În Casa Goangă s-au desfăşurat vizite 
ale reprezentanţilor oraşului turcesc Nilufer, alături de cei ai diverselor instituţii de învăţământ din oraşul 
respectiv; o expoziţie de carte “Prietenii cărţii”, acţiune organizată cu ajutorul Bibliotecii Judeţene “Panait 
Istrati”; evocarea personalităţii artistice a lui Petre Stefănescu Goangă de către marea soprana Mariana 
Nicolesco, prezenţi fiind şi participanţii Concursului Internaţional de Canto “Hariclea Darclee” 2013; 
numeroase serate muzicale precum “Folk în mansardă”, “Pe strune de mandoline”, “Folk de seară”, “Jazz 
în mansardă”, “Seară medievală”, Festivalul Concurs de Folk “Seară de mai”. Au avut loc şi lansări de carte 
despre istoria românilor. În cadrul manifestărilor cultural-artistice organizate au participat peste 1.000 de 
persoane din toate domeniile sociale şi s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă”, a afirmat Iuliana 
Neagu, director executiv al Direcţiei de Strategii, Programe şi Proiecte de Dezvoltare, Relaţii 
Internaţionale

Casa “Petre Ștefanescu Goangă”, redată iubitorilor de artă și cultură

Utilitatea proiectului a fost subliniată de primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu: ”Obiectivul general constă în valorificarea eficientă a patrimoniului 
cultural al municipiului nostru. Prin reabilitarea acestui imobil dorim atragerea unui număr ridicat de vizitatori, creşterea numărului de evenimente culturale 
locale, precum şi a numărului de turişti şi a îmbunătăţii imaginii comunităţii locale”. 

Edilul are în vedere ca în zonă să se efectueze și alte investiții, după reabilitarea casei Goangă:  ”Am pornit de la o clădire aflată în ruină iar astăzi este o 
clădire reabilitată în totalitate. Dorința noastră este să extindem zona aceasta, în Piața Poligon, în sensul de a merge mai departe și în zona grădiniței, partea 
de bibliotecă, astfel întreaga zonă să constituie o zonă culturală importantă pentru oraș și pentru cei care ne vizitează și care ajung în centrul istoric. În acest 
context a fost și viziunea pentru reabilitarea casei, marcând în același moment și memoria unei personalități importante."

Casa „Petre Ştefănescu Goangă“, situată pe strada Piaţa Poligon nr. 2, a fost construită la finalul secolului 19 şi a aparţinut pictorului Petre Alexandrescu, 
bunicul marelui cântăreţ de operă și pedagog brăilean, Petre Ştefănescu Goangă. În perioada 1899 – 1902 casa a intrat în posesia părinţilor cântăreţului de 
operă, Cecilia şi Gheorghe Ştefănescu Goangă. Construcţia prezintă elemente specifice perioadei neoclasice. În anul 2004 imobilul a fost declarat 
monument istoric şi este înscris în Lista Monumentelor Istorice.
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Parcul Monument din Brăila, reabilitat după 20 de ani

Reabilitarea şi modernizarea Parcului Monument din municipiul Brăila a fost finalizată în luna august 2014, la finalul unei investiții care s-a derulat  pe o 

perioadă de 18 luni, printr-un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional. 

Obiectivul general al proiectului a  vizat reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii publice urbane în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii 

locuitorilor din municipiul Brăila. 

Principalele categorii de lucrări realizate, au fost următoarele: reabilitarea sistemului de irigaţii; modernizarea reţelei de apă; modernizarea reţelei de 

canalizare; reabilitarea fântânii arteziene; reabilitarea gardului prefabricat din beton; refacerea aleilor carosabile şi pietonale; amenajarea peisageră; 

amenajarea de locuri de relaxare şi două noi spaţii de joacă pentru copii; montare mobilier stradal.

Primarul municipiului Brăila Aurel Simionescu, a declarat în cadrul evenimentului care a marcat finalizarea implementării proiectului că, pe lângă lucrările 

incluse în proiectul iniţial, s-au mai făcut şi altele menite să completeze în bine imaginea şi funcţionalitatea parcului. Astfel, au fost amenajate o pistă pentru 

biciclete, o alee pentru role și un spaţiu destinat pensionarilor.

Autoritățile locale au subliniat faptul că finanțarea nerambursabilă a schimbat în bine fața Parcului Monument, care nu a mai suportat intervenţii majore în 

ultimii douăzeci de ani.

Titlul proiectului: Reabilitare şi modernizare Parc 
Monument

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Brăila

Programul Operațional Regional 

Axa Prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a 
orașelor – poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție: ”Planuri integrate 
de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul ”Poli de dezvoltare urbană” 

Valoare totală proiect: 9.353.533,60 lei
Finanțare nerambursabilă: 6.026.290,18 lei
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Titlul proiectului: Reabilitare si modernizare anexa Camin persoane 

varstnice „Sf. Petru si Pavel”,  strada Zambilelor nr.1A (fost nr.2)

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila

Programul Operațional Regional

Axa prioritară 1 : Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 

de creştere

Domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul – Poli de dezvoltare urbană

Valoare totală proiect: 1.800.451 lei

Finanțare nerambursabilă:  1.429.635,68 lei

Cămin pentru persoanele vârstnice, la standarde 
europene
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale prin reabilitarea şi modernizarea 
anexei Căminului pentru persoane vârstnice "Sf. Petru şi Pavel", din strada 
Zambilelor nr. 1A din Brăila a fost finanțată prin Programul Operațional 
Regional.  Lucrările au constat în consolidarea și sistematizarea imobilului, 
termoizolarea clădirii și înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, 
înlocuirea în totalitate a instalației sanitare, a instalației termice și a instalației 
electrice, reabilitarea rețelei de apă și canalizare.      

Clădirea reabilitată a fost dotată cu echipamente specifice de ultimă 
generație, cum ar fi : 40 paturi  pentru utilizări clinice cu 3 motoare cu reglare 
electrică prevăzute cu saltea anti-escare și pompă electrică, 5 dispozitive de 
transport/ridicare, 20 de fotolii rulante, 25 de scaune pentru duș cu spătar și 
cotiere  sau sistemul de acces al persoanelor persoane. 

Pentru cabinetul de recuperare fizică au fost achiziționate și montate 2 biciclete medicinale,  o bandă de alergare electrică, un aparat multifuncțional și un 
aparat pentru abdomene. 

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, începând cu luna iunie 2014,  un număr de 40 de persoane vârstnice, dependente și semidependente, 
beneficiază de servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, consiliere psihologică, asistență medicală și îngrijire conform standardelor europene

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: îmbunătățirea calității infrastructurii sociale prin reabilitarea și modernizarea anexei Căminului pentru persoane 
vârstnice „Sf. Petru și Pavel” din strada Zambilelor nr. 1A (fost nr.2), a calității vieții persoanelor vârstnice, creșterea gradului de accesibilitate la serviciile 
sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaţilor din cadrul Anexei Căminului. 
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Parcare drum centură municipiul Galați

Municipalitatea gălățeană a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în cadrul Programului 
Operaţional Regional pentru realizarea unei parcări pentru maşinile de mare tonaj. 

Zona în care s-a realizat această parcare este un teren al Primăriei care are acces la Drumul 
de centură din partea de Est a oraşului, spre DN2B Galaţi-Giurgiuleşti Vama Galaţi, cu 
deschidere la drumurile europene E87 şi E 584.

S-a construit o platformă în suprafaţă de 13.780 mp, cu rol de staţionare a mijloacelor de 
transport de marfă care tranzitează teritoriul municipiului Galaţi, care asigură spaţii de 
parcare pentru 72 maşini de tonaj mare (TIR-uri) şi 11 autoturisme. De asemenea, s-au 
realizat trotuare pentru acces pietonal, o cabină-poartă şi un grup sanitar, s-a asigurat 
alimentarea cu apă (cu puţ forat) şi canalizare (cu fosă septică). S-a realizat şi racordarea la 
energia electrică şi dotarea cu stâlpi pentru iluminarea incintei, s-au montat bariere 
automatizate şi s-au amplasat trei platforme PSI, de primă intervenţie, prevăzute cu hidranţi 
exteriori (dat fiind pericolul reprezentat de unele mărfuri transportate) şi un punct 
gospodăresc pentru colectarea deşeurilor. Se vor crea cinci locuri de muncă în faza de 
operare a investiției.

Titlul proiectului: Parcare drum centură municipiul Galați

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Galaţi

Programul Operațional Regional 

Axa Prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a 
orașelor – poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție: ”Planuri integrate 
dedezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de 
dezvoltare urbană” 

Valoare totală proiect: 5.121.454,62 lei

Finanțare nerambursabilă: 4.059.256,54 lei

Prin realizarea acestui proiect, Primăria Galaţi a urmărit protejarea infrastructurii rutiere existente prin eliminarea obstacolelor de pe carosabil şi trotuare, 
creşterea fluenţei în traficul rutier şi reducerea numărului de accidente.

Proiectul s-a finalizat în luna iulie a anului 2014, după o perioadă de implementare de 30 de luni.

Centrul Multicultural “Dunărea de Jos”,
 inaugurat la Galați

Centrul Multicultural „Dunărea de Jos” din Galați, realizat în urma  
implementării unui proiect cu fonduri europene a fost deschis în luna august 
2014, în prezența autorităților locale. În cadrul acestui Centru vor fi 
organizate diverse activităţile și manifestări culturale, expoziţii tematice, 
conferinţe, cenacluri, servicii de informare turistică, cu scopul promovării şi 
încurajării dialogului multicultural în municipiul şi judeţul Galaţi, dar şi în 
Regiunea de Dezvoltare Sud – Est şi în Euroregiunea „Dunărea de Jos”. 
Centrul Multicultural este sediul fostului muzeu de ştiinţe ale naturii, o 
clădire de patrimoniu – monument istoric din municipiul Galați - care a fost 
reamenajată şi consolidată. Imobilul cuprinde numeroase camere 
restaurate până la cel mai mic detaliu, iar  în curte a fost construită şi o 
scenă unde vor avea loc manifestări cu caracter multimedia, serate 

Titlul proiectului: Centrul Multicultural “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 
91, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi

Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Galaţi  şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi 

Programul Operațional Regional 

Axa Prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de 
creștere”

Domeniul major de intervenție: ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: ”Poli de dezvoltare urbană” 

Valoare totală proiect: 6.408.105,72 lei
Finanțare nerambursabilă: 4.679.170,14 lei

Prezent la eveniment, primarul municipiului Galați, Marius Stan, a afirmat că realizarea Centrului Multicultural este doar primul pas în reabilitarea clădirilor de 
patrimoniu din oraş. „Sunt bucuros că am reuşit să îi redăm Galaţiului această clădire de patrimoniu, una din puţinele clădiri, din păcate, pe care am reuşit s-o 
reabilităm – sper să reuşim în viitor să salvăm mai multe. Galaţiul, poate nu ştiţi, dar o statistică UNESCO arată că e pe locul doi în ţară în privinţa clădirilor de 
patrimoniu. Din păcate, însă, ele există pe hârtie dar, în fapt, arată aşa cum şi dumneavoastră ştiţi”, a afirmat edilul .

Proiectul s-a derulat într-o perioadă de 29 de luni și a vizat îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane degradate şi valorificarea patrimoniului cultural – istoric 
în municipiul Galați.



Pagina 9
InfoRegio Sud-Est, Ediţia I, NR. 23, Anul VI 
SEPTEMBRIE 2014

Sistem inteligent de monitorizare a traficului în 
Galați

Galaţiul va avea un sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier care 

vizează crearea sistemului „undă verde” şi prevenirea infracţionalităţii 

stradale, pe principalele 4 artere rutiere, cele care traversează oraşul de la 

est la vest şi de la nord la sud: străzile Brăilei, Domnească, Traian şi 

Coşbuc. Sistemul nu este destinat numai conducătorilor auto care ar trebui 

să parcurgă o axă într-un timp redus, ci şi protecţiei pietonilor. Marile 

intersecţii ale oraşului şi zonele rutiere periculoase vor fi dotate cu camere 

video de supraveghere, la fel ca şi zonele identificate cu risc mare de 

infracţionalitate. Sistemul de semaforizare va fi modernizat şi extins pentru 

35 de intersecţii şi 26 de treceri pietonale. De asemenea, proiectul de 

îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie rutieră prevede şi introducerea 

semafoarelor pietonale dotate cu buton de activare, dar şi cu dispozitive 

audio de avertizare . Pentru coordonarea activităţilor de management trafic 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Realitarea termică a locuințelor, finanțată prin POR

Primul contract privind reabilitarea termică unui bloc de locuințe din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a fost semnat în data de 25 septembrie 2014.

Este vorba de proiectul ”Creșterea  performanței energetice a blocului de locuințe L aferent Asociației de proprietari nr. 306 din municipiul Galați. blocul de 
locuințe L, strada Lebedei, nr 3, cartier Țiglina 3 (Micro 16)” a cărui durată de implementare este de 14 luni. 

Obiectivul specific constă în creșterea performanței energetice a celor 100 de apartamente ale blocului L, cu efecte favorabile asupra calității mediului 
ambiental și a sănătății locuitorilor prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 90 kW a energiei consumate.  

Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați. 

Finanțarea este asigurată prin Axa prioritară 1- ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 – ” 
Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

Valoarea totală a proiectului 2.266.125,12 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 1.295.049,74 lei. 

şi supraveghere video, totul va fi monitorizat de la Centrul de Comandă şi Control Unic, care va fi legat şi cu Poliţia Rutieră, Poliţia Locală şi dispeceratul 

SMURD. Autorităţile estimează că timpul de deplasare în oraş se va diminua de la 38 de minute la 24 de minute, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 

28 la 32 km/h. De asemenea, se estimează o reducere a ratei criminalităţii din zona de acţiune cu minimum 10% în următorii 3 ani.

”Eu mă bucur că acest proiect se implementează pe acele patru axe care cuprind practic cele mai importante artere de circulaţie pe care le are Galaţiul – 

Brăilei, Domnească, Traian şi Coşbuc. Aici vom implementa şi sistemul de supraveghere nu numai pentru siguranţa circulaţiei, ci şi pentru a putea 

supraveghea zonele care sunt mai periculoase şi cu grad de infracţionalitate mai mare. Acest proiect, corelat cu implementarea proiectelor de supraveghere 

în şi în jurul şcolilor, cred eu că va aduce cetăţenilor Galaţiului un grad de siguranţă mult sporit”, a afirmat primarul Galațiului, Marius Stan, în cadrul 

evenimentului  organizat pentru lansarea proiectului. 

La rândul său, Luminiţa Mihailov, director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a spus: „Acesta este primul proiect din lista de rezervă 

a Planului Integrat de Dezvoltare a municipiului Galaţi şi profit de ocazie pentru a transmite încă o dată mesajul către autoritatea locală de a-şi crea un 

portofoliu de rezervă. Pentru că, în timpul implementării proiectelor se fac economii, din păcate, mai sunt şi unele corecţii din cauza achiziţiilor publice şi 

atunci, în cazul acestor economii şi corecţii, putem contracta mai departe, pe lista de rezervă. Cu acest proiect, depăşim cele 18 milioane de euro, care 

înseamnă valoarea globală a proiectelor pe PIDU Galaţi care s-au contractat în ultimii 4 ani.”

Titlul proiectului:    ”Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”

Beneficiar:  Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Galați

Programul  Programul Operațional Regional

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli de urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 

dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Valoare totală proiect:  19.214.544,14   lei

Finanțare nerambursabilă:  18.830.253,25  lei
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Până în prezent, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost depuse 12 cereri de finanțare în cadrul Domeniului major de intervenție 1.2 – ” Sprijinirea 
investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, dintre care o cerere a fost contractată, 4 cereri de finanțare au fost retrase de soliciant, iar 7 
proiecte sunt în etapa de verificare a documentației de contractare.

Municipiile reședință de județ care au depus cereri de finanțare și care care au rămas în proces de evaluare sunt:  municipiul Galați (4 cereri de finanţare – 10 
blocuri), municipiul Buzău (3 cereri de finanțare – 53 de blocuri).

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 15 septembrie 2014.

Alocarea financiară aferentă Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este de 11,61 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă). 

Cămin de bătrâni la Costești

Un nou cămin de bătrâni va fi construit în comuna Costești, judeţul Buzău. Noul aşezământ 
pentru persoane vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” se va realiza cu fonduri europene în 
clădirea unde, până în anul 2002, a funcţionat şcoala din localitatea Costeşti. Beneficiarii 
serviciilor noului cămin vor fi persoanele vârstnice marginalizate, bolnave sau cu venituri foarte 
mici; este vorba de 42 de persoane din comuna Costeşti şi din localităţile limitrofe. 30 de 
angajaţi vor lucra la noul cămin de bătrâni. 

Proiectul îşi propune reabilitarea, modernizarea, echiparea clădirii, amenajarea spaţiilor şi 
dotarea unui cămin pentru oferirea de servicii specializate şi specifice persoane vârstnice. 

Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni fiind cuprinsă în perioada 15 iunie 2014 – 14 
decembrie 2015. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.944.276,00 lei, din care 2.982.464,76 lei reprezintă valoarea nerambursabilă. Beneficiarul investiției este 
parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Costeşti şi DGASPC Buzău.

Policlinica Spitalului Panciu 
se modernizează

Ambulatoriul integrat al Spitalului Orășenesc Panciu 
este modernizat cu fonduri europene printr-un 
proiect derulat de Primăria Panciu. Proiectul 
prevede, în primul rând, modernizarea clădirii 
existente și crearea condițiilor pentru desfășurarea 
optimă a activității medicale. Ulterior, este prevăzută 
dotarea ambulatoriului integrat cu aparatură 
performantă, precum: gastroscop, colonoscop, 
ecograf portabil, ecograf 3D/4D fix, mamograf, 
densiometru osos, videocolposcop. Proiectul include 
și dotări specifice pentru laboratorul de analize, 
precum și pentru activitatea de chinetoterapie 
/fizioterapie/recuperare. „Ambulatoriul Panciu are 
mare nevoie de toate aceste dotări, deoarece 
aparatura de care dispune în prezent este veche, 
neperformantă şi impune costuri mult prea mari 
pentru întreţinere şi operare. Datorită acestui proiect, 
ambulatoriul va avea la dispoziţie toată aparatura 
medicală de specialitate pentru desfăşurarea 
eficientă a activităţii. Acest lucru va contribui la 

stoparea direcţionării pacienţilor către alte localităţi şi preluarea lor de către unitatea medicală organizată sub forma de ambulatoriu integrat al Spitalului 
Panciu. Astfel, oamenii vor cheltui mai puţin pentru deplasarea către alte spitale pentru stabilirea unui diagnostic şi pentru realizarea unor consultaţii care 
necesită aparatură medicală“, a declarat primarul orașului Panciu, Iulian Nica. Acesta a adăugat că, până în prezent, au fost realizate peste 30% din lucrările 
investiției. 

Proiectul „Modernizarea și dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu ” este finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional Axa Prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale“, Domeniul major de intervenție 3.1 :„Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”, beneficiază de un buget total de 6.621.596,20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.218.667,74 
lei. 



Campus școlar la Cumpăna

Comuna Cumpăna din județul Constanța  va beneficia de un campus şcolar la 
standarde europene care va fi realizat prin Programul Operațional Regional.  
Campusul Şcolar se va întinde pe o suprafaţă de 18.000 de mp dintre care 11.000 
mp destinaţi construcţiei. Noul edificiu va avea 24 de săli de clasă, patru ateliere, 
cămin rezidenţial cu 120 de locuri -  spaţii de cazare pentru elevi, cantină şi club 
pentru 120 de persoane, 15 garsoniere pentru cadrele didactice, bibliotecă şi bază 
sportivă. De asemenea, tot din fonduri europene se va amenaja o centrală termică, 
clădirea va fi echipată cu instalaţii termice interioare, instalaţii sanitare şi electrice, 
se va face alimentarea cu apă, canalizare menajeră, reţele termice şi apă caldă 
menajeră, se va efectua racordarea electrică, branşamentul de gaze naturale, 
racordarea la telefonie şi internet, toate acestea având termen de finalizare luna 
iulie 2015. 

În cadrul evenimentului care a precedat începerea lucrărilor, desfășurat în luna 

 

 

august 2014, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju a afirmat că acest nou campus şcolar va asigura condiţii educaţionale la nivel de excelenţă pentru 
600 de elevi care vor proveni cu precădere din mediul rural. ”În Cumpăna avem 1.300 de elevi care învaţă în trei corpuri de şcoală. Numărul elevilor este în 
creştere şi nu mai puteam face faţă solicitărilor. Mai mult, acum cinci ani, toţi elevii de liceu ar fi trebuit să meargă în alte localităţi, iar pentru asta părinţii plăteau 
ori naveta, ori cazarea la internate, la care se adaugă şi alte cheltuieli. Luând în calcul toate aspectele, ne-am propus să construim campusul şcolar. Elevii din 
comună vor avea parte de condiţii excelente, iar cei din alte localităţi vor putea fi cazaţi în perioada studiilor“, a spus Gâju.

Valoarea totală a proiectului este de 36.299.431,29 lei din care 27.656.634,70 lei reprezintă valoarea nerambursabilă.
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