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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013 LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 

- 18 DECEMBRIE 2009 

 
Până la data de 18 decembrie 2009, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost depuse 343 proiecte 

individuale si 13 Planuri integrate de dezvoltare urbana, prin care se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013. 

Pana in prezent: 

Au fost semnate un numar de 87 de contracte, valoarea totala solicitata fiind de aproximativ 180,14 milioane de euro; 

24 de proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea totala solicitata fiind de aproximativ 30,56 milioane de euro; 

96 de proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoarea totala solicitata fiind de peste 89,28 milioane 

euro; 

52 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoarea totala solicitata de 134,28 milioane euro. 

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. 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. Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Braila a fost 

depus in data de 05.11.2009 si se afla in etapa de verificare a admisibilitatii. 

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 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 cons-

trucŃia/reabilitarea şoselelor de centură. 
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Valoarea totală solicitată prin aceste 20 de proiecte este de 205,10 milioane euro, depasind aproximativ de doua ori 

valoarea alocata Regiunii S - E  pentru perioada 2007-2013, stadiul detaliat la data prezentei fiind urmatorul: 

14 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 124,63 milioane euro ; 

6 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 80,47 milioane 

euro.  

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 12 proiecte, valoare solicitata totala de 28,12 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 5,06 milioane euro; 

Doua proiecte se afla  in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 3,06 milioane euro; 

5 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 14,27 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin cele 11 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si selectie sau contractate este de 22,39 

milioane euro.  

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 24 proiecte, valoarea totala solicitata fiind 14,28 milioane euro, din care: 

• cinci au fost respinse, valoarea solicitata de 2,96 milioane euro; 

• 10 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 5,99 milioane euro; 

• patru proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoarea solicitata 

de 2,27 milioane euro; 

• cinci au fost contractate, valoarea solicitata de 3,06 milioane euro. 

Valoarea totală solicitată prin cele 19 proiecte aflate in evaluare sau contractate este de 11,32  milioane euro si 

reprezinta  aproximativ 88% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013. 

Axa prioritara 3 – DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii 

de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro). 

La nivelul regiunii Sud-Est a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara cu sediul la Constanta.  

In prezent se afla in curs de elaborare cererea de finantare pentru a fi depusa in vederea evaluarii.  
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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 122,35 milioane euro), din care: 

• 11 au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 12,46 milioane euro; 

• 30 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 39,91 milioane auro; 

• 8 proiecte se afla in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare totala 

solicitata de 7,20 milioane euro; 

• 12 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 8,98 milioane euro; 

• 46 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 53,81 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin cele  96 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selecti, contractate sau in rezerva este 

de 109,9 milioane euro, fiind depasita valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013 cu peste 197%. 

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 358.105,36 euro.   

Probleme identificate: 

• Numar redus de proiecte inregistrate avand in vedere valoarea relativ ridicata a contributiei proprii; 

• Calitatea redusa a proiectelor depuse, documentatii incomplete; 

• Nerespectarea termenului de finalizare a proiectului tehnic raportat la data depunerii cererii de finantare, 

ceea ce a necesitat recalcularea punctajului pentru cererea de finantare. Aplicantul a depus proiectul 

tehnic la 5 luni de la data notificarii. 

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 18.12.2009 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; 
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• Exista dificultati 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 aces-

tora 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 ). 

PRIMUL APEL DE PROIECTE- 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, 9 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 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. 

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 2 noiembrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie 2009. 

Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 22,61 milioane euro. 

Pana in prezent au fost depuse 39 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 5,21 milioane euro. 

Dintre acestea: 

• unul a fost respins in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii; 

• restul de 38 cereri de finantare se afla in diferite etape de evaluare si selectie. 

Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 38 proiecte aflate in evaluare este de aproximativ 

5,09 milioane euro, valoare ce reprezinta 22,51% din fondurile alocate regiunii pentru pentru acest apel de proiecte. 
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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 15 proiecte (valoare totala solicitata de 42,37 milioane euro) din care: 

• doua au fost respinse, valoare totala solicitata de 4,81 milioane euro; 

• sapte proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 14,58  milioane euro; 

• trei se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata pentru acesta fiind de 10,19 mil euro; 

• trei au fost contractate, valoare solicitata de 12,79 milioane euro. 

Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 13 proiecte aflate in evaluare si contractare este de 

aproximativ 37,56 milioane euro, valoare care depaseste cu 22,86% fondurile alocate 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)                                                                                                                              

PRIMUL APEL DE PROIECTE - Au fost depuse 32 proiecte din care: 

• 18 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 21,46 milioane euro; 

• sapte proiecte sunt in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 7,84 milioane euro; 

• sapte au fost contractate, valoare solicitata totala de 12,28 milione euro.  

Valoarea totala  solicitata in cele 14 proiecte aflate in evaluare, selectie si contractate reprezinta  peste 65,72% din  

valoarea alocata in regiunii pentru perioada POR 2007-2013. 

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 30 octombrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie 2009. 

Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 10,89 milioane euro. 

Pana in prezent au fost depuse 8 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 19 milioane euro, din care unul 

a fost respins in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii si sapte proiecte se afla in 

diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 18,65 milioane euro. 

   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 
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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  

Seminarii cu jurnalisti  in Regiunea Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

decembrie 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.  



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 


