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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013 

LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 

-  24 SEPTEMBRIE 2010 

 

Până la data de 23 septembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est 

au fost depuse 763 proiecte individuale, si 13 Planuri integrate de dezvoltare urbana 

(subdomeniile centre urbane si poli de dezvoltare urbana), prin care se solicită finanţare 

nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, valoarea solicitata totala 

fiind de peste 728 milioane euro. 

 s-a inregistrat depasirea valorii alocate Regiunii pentru perioada 2007-2013 pentru 7  

domenii majore de interventie ale POR; 

 au fost semnate 117 contracte de finantare, valoarea totala solicitata fiind de 

aproximativ 231 milioane de euro, din care: 

 Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură -  15 

contracte, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 138,65 milioane euro ; 

 Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate – 7 contracte, valoare solicitata totala de 

17,24 milioane euro; 

 Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale -  10 contracte, valoarea solicitata totala 

de 5,88 milioane euro; 

 Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă - 23 contracte, valoare 

solicitata de 18,17 milioane euro; 

 Domeniul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire 
a afacerilor de importanţă regională şi locală – 1 contract, valoare solicitata de 

0,36 milioane euro ; 
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 Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 

40  contracte, valoare solicitata totala de 3,71 milioane euro; 

 Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – 8 

contracte, valoare solicitata totala de 27,56 milioane euro; 

 Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice - 13 contracte, valoare solicitata totala de 19,60 

milione euro.  

 

 rata de absorbtie a fondurilor (fonduri FEDR si Buget de stat platite de catre AM 

POR) este de peste 11% din valoarea contractata  la nivelul regiunii. 

 

Situaţia 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.  

In urma evaluarii tehnice si financiare, un numar de 29 cereri de finantare (in cadrul a 11 

Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana) au fost acceptate in etapa de verificare a 

proiectului tehnic, valoare solicitata totala de 42,95 milioane euro. 

Pana in prezent, a fost desfasurata/ finalizata etapa de verificare a proiectului tehnic 

pentru 25 cereri de finantare, patru proiecte tehnice urmand a fi depuse in luna noiembrie 

2010. 



 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, pana in prezent fiind depuse 7 cereri de finantare a caror valoare 

solicitata totala este de 18 milioane euro.  

Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Braila a fost depus in data de 05.11.2009, a 

fost declarat admis, pana in prezent fiind depuse 7 cereri de finantare a caror valoare 

solicitata totala este de 15,50 milioane euro. 

 

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, in prezent 

sunt pregatite cererile de finantare aprobate in cadrul acestu plan. 

 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

(buget  alocat - FEDR + Buget stat – 113,8 milioane euro).  

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

Valoarea totală solicitată prin aceste 20 de proiecte este de 205,24 milioane euro, depasind 

aproximativ de doua ori valoarea alocata Regiunii S - E  pentru perioada 2007-2013, stadiul 

detaliat la data prezentei fiind urmatorul: 

- 15 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata totala pentru acestea fiind de 138,65 

milioane euro ;  
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- 5 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoarea solicitata totala pentru acestea 

fiind de 66,59 milioane euro.  

La sfarsitul lunii august 2010, rata de absorbtie a fondurilor (fonduri FEDR si Buget de stat 

platite de catre AM POR) era de 15,08%, respectiv de aproximativ 20,91 milioane euro din 

totalul de 138,65 contractat. 

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de 

intervenţie: 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate – (buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane  Euro). 

Până în prezent au fost depuse 13 proiecte, valoare solicitata totala de 31,81 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 4,91 milioane euro; 

- doua proiecte se afla  in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 1,26 

milioane euro; 

- sapte proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 17,24 milioane euro. 

Valoarea solicitată prin cele 11 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si selectie sau 

contractate este de 23,41 milioane euro, depasind cu aproape 4% valoarea alocata regiunii. 

Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale -  (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro). 

Până la data suspendarii depunerii de cereri de finantare in cadrul acestui domeniu major de 

interventie la nivelul regiunii de Dezvoltare Sud-Est (30 iulie 2010) au fost depuse 50 proiecte, 

valoarea totala solicitata fiind 27,83 milioane euro, din care: 

 12 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanti, valoarea solicitata de 6,57 milioane 

euro; 

 16 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoarea solicitata totala de 8,88 

milioane euro; 

 cinci proiecte sunt in etapa de precontractare, valoarea solicitata totala de 3,06 milioane 

euro; 
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 zece proiecte au fost contractate, valoarea solicitata de 5,88 milioane euro; 

 sapte proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 3,44 

milioane euro. 

Valoarea totală solicitată prin cele 38 proiecte aflate in evaluare sau contractate este de 21,26  

milioane euro, valoare de depaseste cu 65% valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-

2013. 

Domeniul major de intervenţie 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, 

care este aplicantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie.  

 cererea de finantare a fost depusa la OI POR in aprilie 2010, fiind acceptata in urma 

evaluarii  tehnice si financiare. 

In prezent se desfasoara etapa de precontractare – vizita la fata locului. Cererea de finantare 

prevede achizitionarea de echipamente pentru interventii in situatii de urgenta pentru cele 6 

judete ale regiunii, valoarea solicitata este de 9,61 milioane euro.  

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă (buget alocat FEDR + Buget stat – 36,9 milioane Euro). 

Până la data suspendarii depunerii de cereri de finantare in cadrul acestui domeniu major de 

interventie la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (16 octombrie 2010) au fost depuse 107 

proiecte (valoare solicitata totala de 121,96 milioane euro), din care: 

 11 au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 12,37 milioane euro; 

 6 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 13,57 

milioane auro; 

 13 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoare totala solicitata de 15,01 milioane 

euro; 

 23 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 18,17 milioane euro; 

 54 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 62,83 milioane 
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Valoarea solicitată prin cele  96 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selecti, 

contractate sau in rezerva este de 109,58 milioane euro, fiind depasita valoarea alocata 

regiunii pentru perioada 2007-2013 cu peste 196%. 

 

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

Domeniul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor de importanţă regională şi locală.  (buget alocat  FEDR + Buget stat – 35,6 milioane 

Euro). 

Până în prezent au fost depuse 15 proiecte, din care : 

- 6 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 7,92 milioane euro ; 

- 8 proiecte sunt in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 31,29 

milioane euro ; 

- Un proiect a fost contractat, valoare solicitata de 0,36 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; 

 Situatii speciale in ceea ce priveste regimul juridic al unor terenuri pe care solicitantii 

doresc crearea/ modernizarea de structuri de afaceri. 

Valoarea solicitată prin cele  9 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selecti, 

contractate este de 31,65 milioane euro, reprezentand 89% din valoarea alocata regiunii 

pentru perioada 2007-2013. 

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 

pregătirea de noi activităţi. (buget alocat FEDR + Buget stat – 31,19 milioane  Euro). 

Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă reabilitarea siturilor industriale 

abandonate, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea 

economiilor locale şi regionale. 

Pana in prezent 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 proiectu-

lui; 

 Un numar redus de situri poluate se afla in proprietatea autoritatilor publice locale; 
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 probleme privind aplicarea principiului "poluatorul plăteşte" în cazul acestor situri; 

 Exista dificultati in inventarierea acestor situri, avand in vedere existenta unei me-

todologii/ legislatii foarte complexe in domeniu; 

 Inregistrarea siturilor se face de catre proprietar/administrator, ca fiind potential po-

luate, declararea acestora ca fiind poluate este un proces greoi si de lunga durata. 

 

Domeniul major de intervenţie 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 pri-

mul 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 milioane 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 so-

licitate 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 18 contracte, finan-

tare nerambursabila totala contractata de 2 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 356 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 53 

milioane euro. 

Pana in prezent: 

 au fost evaluate tehnic si financiar 49 cereri de finantare depuse si declarate 

conforme si eligibile in perioada noiembrie 2009 – februarie 2010; 

 se afla in proces de desfasurare evaluarea tehnica si financiara a 33 cereri de 

finantare declarate conforme si eligibile in perioada martie – mai 2010; 
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 a fost demarata pana in prezent etapa de precontractare (vizita la fata locului) pentru 

un numar de 33 de proiecte. 

Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenţie 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 19 proiecte (valoare totala 

solicitata de 48,71 milioane euro) din care: 

 trei au fost respinse/ retrase de catre solicitanti, valoare totala solicitata de 5,16 

milioane euro; 

 patru proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 9,01  

milioane euro; 

 un proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata pentru acesta fiind 

de 3,32 mil euro; 

 opt proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 27,56 milioane euro; 

 trei proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 3,66 

milioane euro. 

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin cele 16 proiecte aflate in evaluare 

si contractare este de aproximativ 43,55 milioane euro, valoare care depaseste cu 42% 

fondurile alocate regiunii pentru perioada 2007-2013. 

 

Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii 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 21,51 milioane euro; 

 Un proiect se afla in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 0,43 

milioane euro; 

 13 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 19,60 milione euro.  Dintre 

acestea, un contract a fost reziliat la solicitarea beneficiarului. 
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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 18 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 31,80 

milioane euro. Dintre acestea: 

- cinci au fost respinse/ retrase de solicitanti in diferite etape, valoare solicitata totala de 

11,71 milioane euro; 

- 12 proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 

19,76 milioane euro. 

Avand in vedere valorile prezentate pentru cele doua apeluri de proiecte, rezulta ca valoarea 

solicitata totala prin cele 26 de proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie si 

contractare, respectiv 39,79 milioane euro, depaseste cu 30% valoare alocata regiunii pentru 

perioada 2007 – 2013.  

 

Nota: 

- cursul de referinta la care s-a realizat raportarea este 4,2344, cursul inforeuro din luna 

septembrie 2010; 

- suspendarea depunerii de proiecte in cadrul unui domeniu major de interventie se face 

prin decizie a AM POR publicata, la momentul in care valoarea alocata regiunii pentru 

2007-2013 este depasita cu 50%. 

- Proiectele care depasesc valoarea de 110% (valoarea ce poate fi contractata), dar sunt 

pana in limita de 35% peste valoarea alocata se evalueaza tehnic si financiar, urmand  a 

trece in celelalte etape pe masura disponibilizarii de fonduri; proiectele care se 

inregistreaza peste valoarea de 135% se verifica doar din punct de vedere al 

conformitatii si eligibilitatii, urmand a trece in etapele urmatoare tot pe masura 

disponibilizarii de fonduri. 
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DRUMUL JUDEŢEAN  VIZIRU-CUZA VODĂ-MIHAI BRAVU  

REABILITAT CU BANI DIN FONDURI EUROPENE 
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Drumul judeţean DJ 211A - DJ 212 Viziru - Cuza Vodă - Mihai Bravu, cunoscut şi ca "Drumul Mării", re-
abilitat prin Programul Operational Regional(POR) 2007 - 2013, a fost inaugurat pe data de 9 sep-

tembrie  2010, în prezenţa Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea. 

Proiectul a presupus lucrări de modernizare şi lărgire a drumului judeţean în lungime de 31 km,  finan-
ţarea  fiind   asigurată  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, , Axa Prioritara 2: 
―Îmbunatat irea  infrastructur i i   de  transport  reg ionale   ş i  lo-
cale‖,  Domeniul  Major  de  Intervenţie 2.1  ―Reabilitarea  şi  modernizarea  retelei  de  drumuri judeţ

ene,  străzi urbane inclusiv construcţia  / reabilitarea  şoselelor‖. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 64,79 milioane lei, din care 46,34 milioane reprezintă finanţarea 
alocată de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 5,88 milioane de lei 
au fost alocate de la bugetul de stat, iar 1,35 milioane de lei a reprezentat cofinanţarea Consiliului 

Judeţean Brăila. 

La eveniment au participat reprezentanti ai beneficiarului - Consiliul Judetean Braila -, ai Organismului 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional -  Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est -  

precum şi ai constructorilor. 

În intervenţia sa, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu a mulţumit  minis-
trului Elena Udrea ―că a decis să acorde finanţare pentru proiecte în funcţie de prioritatea acestora şi 
nu după criterii politice". Acesta a ţinut să precizeze că investiţia a costat mai puţin decât se preconi-

zase iniţial. 

Ministrul Elena Udrea s-a arătat mulţumită de felul în care au fost utilizaţi banii şi a precizat: ―Pe lângă 
fondurile europene, acest minister are şi bani din bugetul de stat pentru proiectele autorităţilor pu-
blice locale. Suntem ministerul care lucrează cel mai mult cu primăriile… Sperăm că de la anul vom 

avea mai mulţi bani pentru investiţii, încât să ne permitem să lucrăm mai mult‖. 



PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007—2013 

Jurnaliștii din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au vizitat proiecte REGIO 

 

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului a organizat, pentru reprezentanții mass-media din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, pe data 
de 29 septembrie  2010, la Brăila și Galați, o vizită la trei proiecte care se derulează cu finanţare europeană 
nerambursabilă, prin intermediul Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013. Prezent la eveniment, Di-
rector General al AM POR, Gabriel Friptu, a subliniat că scopul principal al acestei vizite a fost acela de a 
prezenta mass-media din regiune stadiul implementării acestor proiecte şi, implicit, impactul Programului la nivel 

regional.  

Primul obiectiv vizitat a fost Şcoala „Ecaterina Teodoroiu‖ din Brãila, inclusã în proiectul ―Consolidare și reabili-

tare școala cu clasele I – VIII nr. 17 Ecaterina Teodoroiu - Brãila‖, finanțat prin Axa Prioritară 3: „Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale‖, Domeniul Major de Intervenţie 3.4 – ‖Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echi-

parea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă". Scopul proiectului a fost îmbunãtãțirea calitãții infrastructurii educaționale și a dotãrii școlii prin con-

solidarea, modernizarea și amenajarea imobilului. Valoarea totalã a acestuia a fost de 1.945.247,78 lei, din care 

1.601.968,76 lei au reprezentat asistențã financiarã nerambursabilã și contribuție de la bugetul național. Durata 

de implementare a proiectului a fost de 18 luni, însã, ca urmare a finalizãrii activitãților în avans, durata de im-

plementare a proiectului a fost redusã la 13 luni, data de finalizare devenind 29 august 2010. 

Reprezentantul beneficiarului, primarul Aurel Simionescu, a afirmat: ‖Școala a fost finalizată cu un cost care cred 

că este 60 % din valoarea inițială a proiectului. S-au realizat economii, spunem noi că în condiții de calitate core-

spunzătoare‖.  

Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est, Luminița Mihailov, a ținut să precizeze că 

Domeniul Major de Intervenţie 3.4  s-a bucurat de interesul a numeroase autorități locale și instituții de 

învățământ din cele șase județe ale Regiunii și a fost de părere că ar fi nevoie de mai mulți bani pentru ca măcar 

o parte din proiectele depuse la ADR SE și aflate pe lista de așteptare să intre în implementare. ‖Axa prioritară 

numărul 3, care se referă la infrastructura de sănătate, infrastructura de educație, situații de urgență și servicii 

sociale, este cea mai solicitată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul general AM POR, Gabriel Friptu, primarul municipiului Braila, Aurel Simionescu și directorul general al ADR SE, Lumința Mihailov 
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Cel mai solicitat domeniu major de intervenție este domeniul destinat infrastructurii de educație. Există un buget 

alocat Regiunii de Sud-Est de 36,9 milioane de euro pentru perioada 2007 – 2013, iar în prezent situația este ur-

mătoarea: avem 23 de proiecte contractate, astăzi veți vizita unul din proiectele finalizate. Valoarea totată a 

celor 23 de proiecte este de 18,17 milioane euro, iar lista de așteptare, adică proiecte au fost depuse peste 

bugetul alocat este de circa 60 milioane euro. Aici avem unul din beneficiarii care a fost foarte pregătit și a depus 

foarte repede proiectul, Primăria municipiul Brăila, care aș spune are cele mai multe proiecte din domeniul 

școlilor pe o statistică regională. Ar mai fi un mesaj către Autoritatea de Management: să vedem în ce măsură 

vom putea, fie să alocăm mai multe fonduri, fie să vedem ce facem cu proiectele pe care le avem în portofoliul 

regional care arată un nivel de nevoie foarte ridicat în domeniul infrastructurii educaționale‖, a subliniat directo-

rul general al ADR SE. 

Cel de-al doilea obiectiv vizitat a fost Cãminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon‖ din Galați, reabilitat prin 

proiectul „Modernizarea clãdirilor Cãminului pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon Galați‖. Valoarea totalã a 

acestuia a fost de 3.499.444,90 lei, din care 2.498.175,50 lei au reprezentat asistențã financiarã nerambursabilã 

și contribuție de la bugetul național. Implementarea proiectului a durat 14 luni, încheindu-se la 29 septembrie 

2010. Unul dintre obiectivele proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor sociale specializate pentru un nu-

măr de 160 de beneficiari. Cu această ocazie, a fost inaugurat  obiectivul, care a fost finanțat prin Axa Prioritară 

3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,  Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – „Reabilitarea/modernizarea/

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale‖. Primarul municipiului Galați, Dumitru Nicolae, a 

mulțumit pentru sprijinul acordat de AM POR și OI POR pentru derularea în bune condiții a proiectului. Director 

General al AM POR, Gabriel Friptu, a vizitat obiectivul, a fost mulțumit de cele văzute și a avut cuvinte de apreci-

ere la adresa celor care s-au preocupat pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului. ‖Este un proiect care se 

adaugă deja celor 211 proiecte finalizate la nivel național. Majoritatea, și aici trebuie să subliniez, sunt proiecte 

în zona mediului de afaceri, microîntreprinderi, care sunt extreme de rapide în zona de implementare. Programul 

mai finanțează, în afară de acest proiect, încă alte 53 de proiecte de infrastructură în zona serviciilor sociale‖, a 

spus directorul general al AM POR.  

Directorul general al ADR SE, Luminița Mihailov, a ținut să subilinieze faptul că alocarea financiară către acest 

proiect a fost cheltuită rapid și corect de către beneficiar. ‖Este un proiect performant. Este printre primele care 

se finalizează în domeniul social în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Județul Galați, față de celelalte județe din 

Regiune, este unul care a considerat prioritară Axa de servicii sociale. Din cele 12,9 milioane euro buget alocat 

pentru 2007 – 2013, în prezent 6 milioane de euro sunt contractate și cred că 90 % sunt în județul Galați, ceea ce  

este un lucru foarte bun. Din câte am văzut în raportări, proiectul nu ridică probleme de implementare. Este un 

semnal pozitiv față de capacitatea municipalității, ca beneficiar, de a implementa proiectele. Pentru noi este  

Şcoala ”Ecaterina Teodoroiu” Brăila a fost primul obiectiv al vizitei cu jurnaliștii la obiectivele finanțate prin POR  



Directorul general al AM POR, Gabriel Friptu și directorul general al ADR SE, Luminița Mihailov, alături de primarul Galațiului, Dumitru Nicolae, 

la Cãminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon‖  

 

Strada Basarabiei a fost finalizată cu două luni în avans faţă de graficul de activităţi. 

 

foarte important să avem beneficiari capabili să respecte regulile, să respecte termenele și să intre în ceea 

ce înseamnă mecanismul european de finanțare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională‖. 

 
 
 
 
Ultima locație vizitatã a fost amplasamentul proiectului ―Modernizare Strada Basarabiei între Piața Energiei și 
B-dul George Coșbuc, municipiul Galați‖, care are ca obiectiv fluidizarea traficului urban, reducerea timpului 
de transport, eliminarea blocajelor rutiere și traversarea orașului în condiții de siguranțã. Valoarea totalã a 
proiectului, finanțat prin Axa Priritară 2 : ‖Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport‖ , 
Domeniul Major de Intervenție 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură‖, a fost de 13.546.065,41 lei, din care 10.625.909,99 
lei au reprezentat asistențã financiarã nerambursabilã si contribuție de la bugetul național. Managerul de 
proiect, directorul Direcţiei de Programe şi Proiecte Europene a municipiului Galaţi,  Costel Hanță, a ținut să 
sublinieze faptul că s-a reuşit redarea în circulaţie a străzii Basarabiei cu începere din data de 24 august 
2010, cu două luni în avans faţă de graficul de activităţi. 

Vizita jurnaliștilor la proiecte finanțate prin Programului Operaţional Regional a făcut parte dintr-o serie de 

evenimente care au loc în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 
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 Seminarii de informare pentru potenţialii aplicanţi 
organizate de ADR SE în luna septembrie 2010 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional, a organizat în luna septembrie 2010 şase întâlniri de lucru cu 
potenţiali aplicanţi, pe tema Axa Prioritară 4 : ‖Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri re-
gional şi local‖, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - " Sprijinirea dezvoltării microîntreprinder-
ilor", din cadrul POR 2007-2013. 

Întâlnirile au vizat sprijinirea potenţialilor aplicanţi în pregătirea cererilor de finanţare 
pentru a fi depuse în cadrul apelului de proiecte pe domeniul major de interventie mai sus 
menţionat. La întâlnirile care au avut loc la Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Focşani şi Tulcea 
au fost invitaţi şi au participat administratori de microintreprinderi din Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est, reprezentanţi ai firmelor de consultanţă şi ai Camerelor de Comerţ. 

Au fost prezentate corrigendumurile, notele, clarificarile care au fost emise ulterior pub-
licării ghidului solicitantului, precum şi un material reprezentând greşelile frecvente care se 
fac în redactarea cererilor de finanţare. Materialul a fost elaborat pentru a veni în ajutorul po-
tenţialilor aplicanţi şi consultanţi în elaborarea corectă a cererilor de finanţare. De asemenea, 
au fost prezentate şi analizate întrebări şi răspunsuri  legate de Domeniu Major de Interventie 
4.3. Experţii ADR SE au răspuns la întrebările legate de criterii de eligibilitate, completarea 

cererii de finanţare, tratarea temelor orizontale în cererile de finanţare. 

Participanţii au primit mape cu diferite broşuri şi materialele tehnoredactate. 
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   Valentin Cristea — consultant IT 
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