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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 dome-

niu major de interventie este de 10,889 milioane euro.  

Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii : 

 Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 5, Domeniul major de interventie 5.2, 

respectiv: 

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenŃa ajutorului de stat) (solicitanŃi 

A1, A2, A3) -  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităŃile din corpul drumului, în staŃiuni tur-

istice balneare, climatice şi balneo – climatice; Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum 

şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; Construirea / modernizarea punctelor 

(foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere; Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective 

turistice naturale; aceste activităŃi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivu-

lui turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;  Construirea / modernizarea refugiilor montane; Amena-

jarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont; Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, 

parcuri – grădină în staŃiuni turistice balneare, climatice şi balneo-climatice. 

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică – privată (care intră sub incidenŃa ajutorului de stat) 

(solicitanŃi B1, B2, B3, B4, B5) - Dezvoltarea reŃelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu 

potenŃial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul 

grotelor şi salinelor) din staŃiunile turistice balneare, climatice  şi balneo – climatice; Crearea / modernizarea şi do-

tarea (inclusiv cu utilităŃi) a bazelor de tratament din staŃiunile turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, in-

clusiv a salinelor terapeutice;Construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; Construirea de terenuri de 

sport;Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi 

de munte, Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement; Construirea pârtiilor de 

schi (inclusiv construirea de instalaŃii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru pro-

ducerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echi-

pamente pentru întreŃinerea pârtiilor de schi); Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte spor-

turi de iarnă; Amenajări specifice sporturilor nautice; Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilităŃilor aferente; Crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităŃilor de 
utilizare a izvoarelor minerale; Construirea de piste pentru cicloturism. 

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt:  pentru infrastructura de turism de 

utilitate publică: unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale; AsociaŃii de Dezvoltare 

Intercomunitară - definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare; liderul parteneriatului 

între unităŃi administrativ-teritoriale (autorităŃi ale administraŃiei publice locale) 

Valoarea totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie 

cuprinsă între 700.000 lei şi 85.000.000 lei. 

Pentru proiectele care se implementează în mediul rural valoarea minimă totală a proiectului (suma tuturor cheltuielilor 

eligibile şi neeligibile aferente proiectului) trebuie să fie mai mare de 6.400.000 lei. 
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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 alocate acestui do-

meniu major de interventie este de 22,61milioane euro. 

 

Activitatile  eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt : 

• AchiziŃionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producŃie, prestare servicii, 

construcŃii a microîntreprinderii; 

• AchiziŃionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software); 

Construirea/ extinderea/ modernizarea spaŃiilor de producŃie/ prestare servicii ale microîntreprinderii. Pentru 

modernizarea spaŃiilor de producŃie/ prestare servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările 

de mentenanŃă sau reparaŃii. Pot fi considerate eligibile doar lucrările care se supun autorizării, conform Legii 

50/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt: 

 SocietăŃi comerciale sau societăŃi cooperative care îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate detaliate în cadrul Ghidului 

solicitantului. 

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 lei şi 

3.000.000 lei. 

Pana in prezent au fost depuse 30 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 3,91 milioane euro. 

Dintre acestea, unul a fost respins in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, restul de 29 

cereri de finantare se afla in diferite etape de evaluare si selectie. 
Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 29 proiecte aflate in evaluare este de aproximativ 
3,79 milioane euro, valoare ce reprezinta 16,76% din fondurile alocate regiunii pentru pentru acest apel de proiecte. 

 

Cererile de finantare pentru Domeniul Major de Interventie 4.3 " Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor "  si 

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, 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.  

 

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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Finantarea prin POR a infrastructurii de transport regionale si locale din Regiunea Sud -Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Programul Operational Regional 2007-0 2013, sunt finantate un numar de 14 proiecte de reabilitare drumuri 

judetene sau locale. Proiectele se incadreaza in Axa prioritara 2 “ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale 

şi locale”, “Domeniul major de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi-

urbane inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

La Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, au fost 

depuse, incepand cu octombrie 2007 si pana la suspendarea depunerii de proiecte in cadrul  acestei axe, respectiv 16 

octombrie 2008, un numar de 20 de proiecte privind reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene si a strazilor 

urbane. Valoarea totală solicitată prin aceste proiecte este de 205,09 milioane euro, depasind aproximativ de doua 

ori valoarea alocata Regiunii Sud - Est  pentru perioada 2007-2013.Dintre aceste proiecte, au fost contractate pana in 

prezent, in cadrul POR, un numar de 14 proiecte, in valoarea totala de 124,62 milioane euro; 8 proiecte vizeaza 

reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, iar 6 proiecte vizeaza reabilitarea de strazi urbane.  

Nivelul contributiei proprii din partea beneficiarilor Consilii Locale sau Consilii Judetene variaza intre 2 % si 25 %, 

diferenta de cheltuieli fiind acoperita din FEDR si din fonduri de la Bugetul de Stat. 

Prin fondurile alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013, la  nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est vor fi 

reabilitati 228,80 km de drumuri judetene si 38,23 km strazi urbane. 

Un numar de 6 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, fondurile alocate Regiunii de Sud-Est pentru aceasta axa in 

cadrul POR 2007-2013, fiind insuficiente pentru a finanta cheltuielile necesare pentru realizarea acestor proiecte; 

suma totala necesara finantarii acestora este de 80,47 milioane euro.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programul Operational Regional 2007-2013 finanteaza dezvoltarea urbana in Regiunea de Sud-Est 

 

 

Orasele si municipiile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  vor beneficia in urmatoarea perioada de peste 180 de 

milioane de euro, pentru modernizare, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 ” 

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  ”, Domeniul Major de Interventie 1.1 “Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Centre urbane”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” si 

Sub-domeniul: „Poli de crestere”. Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin aceasta axa 

prioritara, pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 180,64 milioane euro, stadiul detaliat la aceasta 

data fiind urmatorul: 

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. Pana la 31 martie 2009 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, cererile de finantare incluse in Planurile integrate de dezvoltare urbana ale celor doua municipii, se afla 

in etapa de evaluare.  

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 PID-ului si a cererilor de finantare aferente. Alocarea financiara pentru 

acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 90,32 milioane euro. Planul Integrat de Dezvoltare al Zonei 

Metropolitane Constanta se afla in prezent in etapa de evaluare.  

Implementarea primelor proiecte finantate in cadrul Axei prioritare 1 din POR, va putea incepe dupa 

parcurgerea etapelor de evaluare si contractare, termenul estimativ pentru semnarea primelor contracte de 

finantare fiind primul trimestru din 2010. 
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SEMINARII CU JURNALISTII DIN REGIUNEA SUD-EST 

 

 

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

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

   Laurentiu Arama, Ofiter comunicare 

   Marin Moraru, Ofiter comunicare 

   Valentin Cristea, Consultant IT 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, a organizat, in luna 

noiembrie 2009, o serie de seminarii interactive de informare si instruire pentru jurnalisti, al caror scop a fost acela de a oferi 

reprezentantilor mass-media informatiile necesare pentru a intelege asistenta comunitara si programul, pentru a transmite  

opiniei publice informatii reale privind rolul Programului Operational Regional in dezvoltarea comunitatilor locale din Regiunea  

Sud-Est, prin cele cinci axe prioritare. 

In cadrul acestor seminarii, au fost prezentate domeniile majore de interventie, precum si stadiul implementarii POR 2007-

2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.  
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Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 

Director General:  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 judetene: 

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  

Clarificari privind utilizarea Manualului de Identitate Vizuala pentru POR 2007-2013 

 

Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de 

Management pentru POR, Organismele Intermediare si beneficiarii de finantare prin acest program operational 

( autoritati publice locale, IMM-uri, ONG –uri si alte institutii) in indeplinirea masurilor de informare si publicitate de 

care sunt responsabile. 

 Beneficiarii finantarilor au obligatia, conform prevederilor contractuale, de a promova faptul ca proiectele sunt 

finantate de Uniunea Europeana si de Guvernul Romaniei prin Programul Operational Regional 2007-2013. 

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, avizeaza din 

punct de vedere al identitatii vizuale, toate marerialele de informare si publicitate realizate de catre beneficiari, in 

cadrul contractelor de finantare prin POR. Astfel, in realizarea acestor materiale de informare si publicitate, 

beneficiarii vor tine cont de urmatoarele clarificari: 

• Pentru contractele de finantare care au fost semnate pana la intrarea in vigoare a Editiei a-II-a, respectiv 

februarie 2009, materialele de informare vor fi avizate in conformitate cu prima editie, ianuarie 2008, din punct 

de vedere al numarului de materiale si al dimensiunilor, iar din punct de vedere al informatiilor, vor fi avizate in 
conformitate cu editia in vigoare. 

• Pentru toate contractele de finantare care au fost semnate incepand cu februarie 2009, panourile pentru 

santiere in constructie si, implicit, placile permanente, vor avea dimensiunea 3m/2m. 

• In cazul placilor permanente, numarul si dimensiunea acestora trebuie sa corespunda cu numarul si dimensiunile 

panourilor  pentru santiere in constructii.  

• Pentru toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de 

informare si publicitate asumate prin Contractul de Finantare, beneficiarii au obligatia sa solicite avizul ADR 

SE, in calitate de OI POR, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora; 

“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.  

 



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 


