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STADIUL IMPLEMENTARII
PROGRAMULUI OERATIONAL REGIONAL 2007-2013
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
3

Până la data de 25 martie 2010, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est au fost depuse 400
proiecte individuale si 13 Planuri integrate de dezvoltare urbana (subdomeniile centre urbane si poli de dezvoltare
urbana), prin care se solicită finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013.
Pana in prezent au fost semnate 96 de contracte, valoarea totala solicitata fiind de aproximativ 190,56
milioane de euro.

SituaŃia detaliata a proiectelor depuse pe cele cinci axe ale Programului Operational Regional
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. Raportul privind
evaluarea tehnica si financiara a cererilor de finantare in cadrul acestor PIDU-uri se afla in analiza la AM POR.
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, evaluarea tehnica si fiananciara a cererilor de finantare fiind in desfasurare. Planul integrat de dezvoltare
urbana a Municipiului Braila a fost depus in data de 05.11.2009 si va fi demarata 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 declarat admis de catre AM POR in
decembrie 2009.
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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, străziurbane inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură.
Valoarea totală solicitată prin aceste 20 de proiecte este de 202,14 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 122,83 milioane euro ;

•

un proiect inclus in lista de rezerva, a fost acceptat in martie 2010 in etapa de verificare a PT, in prezent fiind in defasurare etapa de analiza a PT ; valoare solicitata 13,42 milioane euro ;

•

5 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 65,89
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 27,69 milioane euro, din care:
•

un proiect a fost declarat de AM POR ca fiind neeligibil;

•

doua se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 1,38 milioane euro;

•

trei proiecte se afla in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 5,78 milioane euro;

•

sase proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 14,89 milioane euro.

Valoarea solicitată prin cele 11 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si selectie sau contractate
este de 22,05 milioane euro.
Suma ramasa disponibila este de 0,49 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 36 proiecte, valoarea totala solicitata fiind 20,87 milioane euro, din care:
•

sapte au fost respinse/retrase de solicitanti, valoarea solicitata de 4,12 milioane euro;
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•

19 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 10,83 milioane euro;

•

doua proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoarea solicitata
de 1,33 milioane euro;

•

opt au fost contractate, valoarea solicitata de 4,58 milioane euro.
Valoarea totală solicitată prin cele 29 proiecte aflate in evaluare sau contractate este de 16,74 milioane

euro, valoare de depaseste cu 29,6% valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.
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 120,47 milioane euro), din care:
•

11 au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 12,24 milioane euro;

•

12 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 24,86 milioane auro;

•

18 proiecte se afla in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare totala
solicitata de 15,05 milioane euro;

•

13 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 9,07 milioane euro;

•

53 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 59,26 milioane euro.
Valoarea solicitată prin cele 96 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie, contractate sau in

rezerva este de 108,24 milioane euro, fiind depasita valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013 cu peste
192%.

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 8 proiecte, din care :
•

5 respinse, valoare solicitata totala de 7,2 milioane euro ;

•

2 proiecte sunt in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 8,5 milioane euro ;

•

un proiect a fost contractat, valoare solicitata de 0,35 milioane euro.

Probleme identificate:
•

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

•

calitatea redusa a proiectelor depuse, documentatii incomplete;
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situatii speciale in ceea ce priveste regimul juridic al unor terenuri pe care solicitantii doresc crearea/
modernizarea de structuri de afaceri.

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 25 martie 2010 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 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 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 ).
PRIMUL APEL DE PROIECTE
Data lansarii oficiale a fost 13 martie 2008, iar 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 3,71 milioane euro.
Pana in prezent au fost reziliate sau sunt in curs de reziliere un numar de 15 contracte, finantare nerambursabila
totala contractata de 1,7 milioane euro.
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 76 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 9,81 milioane euro. Dintre acestea:
•

9 au fost respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii;

•

66 cereri de finantare sunt in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 8,95 milioane
euro;

•

o cerere a fost restituita catre solicitant, la cererea acestuia;
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Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 66 proiecte aflate in evaluare este de 8,95
milioane euro, valoare ce reprezinta 39,58% din fondurile alocate regiunii pentru pentru acest apel 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 16 proiecte (valoare totala solicitata de 42,96 milioane euro) din care:
•

trei au fost respinse/ retrase de catre solicitanti, valoare totala solicitata de 5,11 milioane euro;

•

cinci proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 11,11 milioane euro;

•

trei se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata pentru acesta fiind de 5,84 mil euro;

•

cinci au fost contractate, valoare solicitata de 20,90 milioane euro.
Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate prin cele 13 proiecte aflate in evaluare si

contractare este de aproximativ 37,85 milioane euro, valoare care depaseste cu 24,% 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 21,15 milioane euro;

•

5 proiecte sunt in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 5,58 milioane euro;

•

9 au fost contractate, valoare solicitata totala de 14,23 milione euro. Dintre acestea, un contract a fost
reziliat la solicitarea beneficiarului.
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 13 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 27,63 milioane euro.
Dintre acestea:
•

doua au fost respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii;

•

unul a fost retras de solicitant in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii;

•

zece proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 22,40 milioane
euro.
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Seminarii de informare pentru mediul de afaceri
În cursul lunii martie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat un număr de 6 seminarii de
informare, la Brăila, Galaţi, Tulcea, Focșani, Constanţa și Buzău, în cadrul cărora au fost prezentate oprtunităţile de
finanţare oferite prin Axa Prioritară 4: “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”, Domeniul Major de
Intervenţie 4.3. " Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Obiectivul principal al acestor acţiuni, la care au participat administratori de microîntreprinderi, reprezentanţi ai
firmelor de consultanţă precum și delegaţi ai Camerelor de Comerţ, a fost prezentarea oportunităŃilor de finanŃare prin
Programul OperaŃional Regional.
În cadrul seminariilor, experţii ADR SE au oferit informaţii cu privire la Programul Operaţional Regional și au făcut
câte o scurtă prezentare a obiectivului strategic al POR, care constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale,
durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază,
pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiŃii, obiectiv care
se urmărește a fi îndeplinit prin Axa Prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.”
Au fost prezentate avantajele de care ar putea beneficia mediul de afaceri prin această Axă , fapt care ar conduce
la creșterea gradului lui de dezvoltare. Experţii ADR SE au răspuns intrebărilor invitaŃilor cu privire la eligibilitatea
solicitanţilor, activităţile eligibile, completarea cererii de finanţare, proiectele generatoare de venituri, regula
ajutorului de minimis, la documentele deţinute de către solicitanţi asupra dreptului de proprietate al imobilelor și
terenurilor destinate implementării proiectelor și s-a insistat pe modul de acordare a prefinanŃării.

Aspect din cadrul Seminarului oraganizat la Braila
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
are un nou sediu

Începând cu luna aprilie 2010, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est funcŃionează într-un nou
sediu, situat în Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24.
Reabilitarea si modernizarea noului sediu asigură creşterea capacităŃii tehnice si manageriale a angajaŃilor şi îmbunatăŃirea condiŃiilor de muncă din cadrul instituŃiei, o mai bună alocare a resurselor umane şi
materiale de care dispune organizaŃia, ceea ce va contribui nemijlocit la îmbunătăŃirea substantială a serviciilor oferite beneficiarilor de către ADR SE.
Reabilitarea clădirii a fost finanŃată cu sprijinul Programul Phare 2006 - Schema de finanŃare
“Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea/construcŃia /achiziŃia de sedii”.

Vedere exterioară

Aspect din sala de conferinŃe

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Adresa: Str. Anghel Saligny, nr.24 - Braila
Cod poştal 810118
Telefon:0339/401018, 0339/401019, 0339/401020
Fax:0339/401017
E-mail: adrse@adrse.ro Website: www.adrse.ro

Director General: LUMINIłA MIHAILOV
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CALENDARUL ACTIVITĂłILOR DE INFORMARE ŞI PROMOVARE POR
TRIM. II 2010

TIPUL

ACTIVITĂŢII

Sesiuni de informare la nivel local pentru
potenŃiali aplicanŃi
Seminar de informare Axa Prioritară 4 :
“Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local”,
Domeniul Major de
IntervenŃie 4.1 – “Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijin a afacerilor de
importanŃă regională şi locală”.

PERIOADA

LOC DE DESFĂŞURARE

Mai – iunie 2010

Sediile birourilor judeţene ADRSE

Aprilie 2010

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud – Est

Campanie pentru promovarea POR în presa
scrisă

Mai 2010

Ziare judeţene

Conferinţă de presă

Iunie 2010

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud – Est

Panou de promovare POR realizat de ADR SE
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