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ź s-a inregistrat depasirea valorii alocate Regiunii pentru perioada 2007-2013 pentru 7  domenii majore de 
interventie ale POR;

ź au fost semnate 132 contracte de finantare, valoarea totala solicitata fiind de peste 246 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 – 8 contracte, valoare solicitata totala de 18,31 milioane euro;

 Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale -  11 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata de 6,55 milioane 
euro;

 Domeniul major de intervenţie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale 
pentru interventii in situatii de urgenta – 1 contract, valoare solicitata 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 - 26 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 20,36 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 ;

 Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 48 contracte, 
valoare solicitata totala de 4,67 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 - 14 contracte, valoare 
solicitata totala de 20,03 milione euro. 

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

- 17 DECEMBRIE 2010
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 rata de absorbtie a fondurilor (fonduri FEDR si Buget de stat platite de catre AM POR) este de peste 
16% din valoarea contractata  la nivelul regiunii.

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: 

 Aprobarea de catre Autoritatea de Management pentru POR a raportului privind evaluarea tehnica 
si financiara a cererilor de finantare depuse in cadrul acestui subdomeniu la nivelul regiunii;

 Demararea etapei de precontractare pentru toate cererile de finantare acceptate in aceasta etapa, 
valoarea totala solicitata a acestora acoperind valoarea alocata regiunii de 54,19 milioane euro.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana”:

 Declararea ca admisible a celor doua Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana (Braila si Galati);

 Depunerea in vederea evaluarii selectiei si contractarii a tuturor cererilor de finantare din cadrul 
celor doua PIDU-uri, care acopera integral valoarea de 36 milioane euro alocata celor doua municipii;

 Contractarea in aceasta saptamana a primelor 3 proiecte proiecte din cadrul PIDU Braila.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de crestere” 

 Declararea ca admisibil a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere Constanta si 
aprobarea listei de proiecte ce vor fi finantate in cadrul acestui PID;

 Constituirea Biroului Coordonatorului Polului de Crestere Constanta in cadrul ADR SE, finantarea 
functionarii acestuia realizandu-se in baza unui contract de asistenta tehnica semnat cu Autoritarea de 
Coordonare a Instrumentelor Structurale;

 Pregatirea cererilor de finantare aprobate in cadrul PID Constanta;

 Depunerea primei cereri de finantare in vederea evaluarii, selectiei si contractarii.

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.

 Au fost semnate 15 contracte, valoarea solicitata totala fiind de 138,65 milioane euro ;

 Contractarea a doua proiecte din lista de rezerva constituita la nivelul regiunii pentru acest 
domeniu Major de Interventie, valoarea contractata depasind cu peste 21% valoarea alocata pentru 
perioada 2007-2013 ;

 rata de absorbtie a fondurilor la luna decembrie 2010 (fonduri FEDR si Buget de stat platite de catre 
AM POR) era de peste 24,50% din totalul de 138,65 contractat ;

 finalizarea lucrarilor pentru un numar de 2 proiecte de reabilitarea drumuri judetene (DJ 205 R 
intre localitatile Cotesti si Poiana Cristei – judetul Vrancea; drumul judetean care asigura legatura dintre 
localitatile Viziru- Cuza- Voda- Mihai Bravu, Judetul Braila) si un proiect de reabilitare strazi urbane (strada 
Basarabiei între Piaţa Energiei şi B-dul George Coşbuc – Municipiul Galati);

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).

 Valoarea alocata regiunii a fost depasita in anul 2010 de catre proiecte depuse in vederea evaluarii, 

selectiei si contractarii; Valoarea solicitată prin cele 12 proiecte aflate in diferite etape de evaluare si 

selectie sau contractate este de 24,62 milioane euro, depasind cu aproape 9,4% valoarea alocata regiunii.
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 Prin cele 12 proiecte de modernizare a ambulatoriilor de specialitate din cadrul Spitalelor din 

Regiunea de Sud-Est – 8 proiecte aflate in implementare, in judetele Braila, Galati, Buzau si Constanta, 

precum si prin alte 4 proiecte aflate in etapa de evaluare sau precontractare (proiecte care se vor 

implementa in judetele Braila, Constanta si Vrancea), populatia celor 5 judete va putea avea acces la cele 

mai moderne tehnici de investigare prin dotarea acestor ambulatorii de specialitate cu echipamente 

foarte performante.

Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale -  (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro).

 A fost depasita cu peste 60% valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013, valoarea totală 
solicitată prin cele 38 proiecte aflate in evaluare, contractate sau in rezerva este de 20,78  milioane euro.

 Au fost contractate 11 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 6,55 milioane euro;

 A fost constituita lista de rezerva ce cuprinde 15 proiecte, valoare solicitata totala de 7,77 milioane 
euro.

 A fost suspendata depunerea in cadrul acestui Domeniu Major de interventie la nivelul Regiunii 
incepand cu luna august 2010.

 Trei proiecte au fost finalizate (cate unul in Constanta, Galati si Focsani), toate vizand interventii 
asupra unor centre destinate persoanelor varstnice.

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)

 A fost constituita la nivelul regiunii Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.), cu sediul la 

Constanta, membrii fiind cele sase consilii judetene din regiune;

 A fost contractat in luna decembrie 2010 proiectul depus, cu o valoare solicitata de 9,61 milioane 

euro; acesta prevede achizitionarea de echipamente pentru interventii in situatii de urgenta pentru cele 6 

judete ale regiunii. Echipamentele care se vor achizitiona prin acest proiect pentru cele 6 judete sunt 

urmatoarele: Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de mare capacitate, autospeciala de interventie 

la accidente colective si pentru salvari urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru 

descarcari grele, autospeciale de capacitate medie, ambulante de prim ajutor, ambulante de reanimare. 

 a doua cerere de finantare (pana la acoperirea integrala a bugetului alocat regiunii de 12,9 milioane 

euro) se va depune in primul trimestru a anului 2011.

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).

 Valoarea alocata regiunii pentru 2007-2013 a fost depasita cu peste 329% prin cele 107 cererile de 
finantare depuse până la data suspendarii depunerii in cadrul acestui domeniu major de interventie la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (16 octombrie 2009), valoarea solicitata totala a acestora este de 
121,96 milioane euro;

 26 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 20,36 milioane euro;

 A fost constituita lista de rezerva pentru acest Domeniu Major de Interventie la nivelul regiunii care 
cuprinde 57 proiecte, valoare solicitata totala de 70,70 milioane euro, valoare ce depaseste aproape de 
doua ori valoarea alocata.

 Cele mai multe proiecte se finanteaza in domeniul invatamantului obligatoriu – 18 proiecte dintre 
care 12 in mediul urban (6 scoli in municipiul Braila, 2 scoli in orasul Insuratei, 3 scoli in municipiul Galati, 
un proiect in municipiul Tecuci) si un numar total de  6 scoli situate in mediul rural: comuna Maicanesti – 
jud Vrancea, comuna Topolog – judetul Tulcea, 3 scoli in judetul Braila - comunele Maxineni, Ramnicelu si 
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Gradistea, o scoala in Comuna 23 August (localitatea Dulcesti) in judetul Constanta. Urmeaza apoi 
domeniul invatamantului special - se afla in implementare un numar de 7 proiecte de reabilitarea si 
modernizare a infrastructurii scolilor speciale, respectiv 3 proiecte in municipiul Constanta, doua scoli 
speciale in Buzau, in judetul Vrancea fiind in proces de reabilitare si modernizare doua scoli speciale, una 
situata in localitatea Mihalceni, cealalta in municipiul Focsani.

 In domeniul invatamantului universitar se implementeaza proiectul de Reabilitarea, modernizarea, 
echiparea infrastructurii educationale pre-unversitare si universitare – un proiect al Universitatii Dunarea 
de Jos din Galati.

 Patru proiecte au fost finalizate (unu in Tecuci, doua in Galati si unul in Braila), toate fiind in 
invatamanul obligatoriu.

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).

 Startul luat de acest Domeniu Major de Interventie a fost mai lent, am identificat o serie de 
probleme cum ar fi: 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 alocata regiunii pentru 2007-2013 a fost depasita cu peste 38% prin cele 19 cereri de 
finantare depuse, valoarea solicitata totala a acestora este de 49,27 milioane euro;

 Dintre acestea:

- De la inceputul programului pana in prezent REGIO Sud-Est a finantat un proiect de extindere a unui 
centru de afaceri in judetul Buzau (proiect pentru care lucrarile au fost finalizate), in valoare de 0,36 
mil. Euro;

- 12 proiecte sunt in procesul de evaluare si selectie (6 proiecte localizate in judetul Constanta, 4 
proiecte localizate in judetul Galati, unul in judetul Vrancea si unul in judetul Braila) si solicita o 
valoare totala de 41 milioane euro, depasind cu 16%  valoarea alocata regiunii.

 Am propus si a fost aprobat de catre Comitetul de Monitorizare al POR realocarea sumei de 3,5 
milioane euro catre acest Domeniu major de intervenţie de la Domeniul Major de Interventie 4.2;

 Acest Domeniu Major de Interventie este deschis iar potentialii beneficiari pot depune solicitari de 
finantare.

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).

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 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.

Am propus realocarea pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est fondurilor domeniului major de 
interventie 4.2 catre urmatoarele trei domenii majore de interventie:

 Domeniul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală;
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 Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;

 Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Aceasta propunere a fost aprobata in 2010 de catre Comitetul de Monitorizare al POR si va fi aplicata 
dupa aprobarea de catre Comisia Europeana.

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 ).

 La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, acest domeniu major de intervenţie reprezintă cel mai 
atractiv domeniu pentru aplicanţi, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est depunându-se  527 de 
proiecte (apel 1 si apel 2 de proiecte).

Apelul 1 de proiecte (termen de depunere 16 iunie 2008)

 Din cele 40 proiecte contractate in cadrul apelului 1 de proiecte (valoarea solicitata totala de 3,75 
milioane euro): 21 proiecte au fost finalizate; 1 proiect este in implementare; 18 proiecte au fost reziliate. 
Cele 22 proiecte (finalizate si in implementare) au o valoare solicitata totala de 1,75 milioane euro, rata de 
absorbtie a fondurilor (FEDR + buget de stat raportat la valoarea contractata aferenta acestor proiecte) 
pentru acest domeniu major de interventie fiind de peste 75%.

 Am inregistrat cea mai mare solicitare de reziliere a contractelor de finantare la solicitarea 
beneficiarilor, cauza prezentata de beneficiari a fost imposibilitatea accesarii creditelor in vederea 
asigurarii resurselor financiare care sa acopere contributia proprie la cheltuieli eligibile (minim 30% pentru 
acest prim apel de proiecte), cheltuielile neeligibile in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale.

 Prin cele 21 proiecte finalizate, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost create peste 103 de 
noi locuri de muncă.

Apel 2 de proiecte 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.

 A fost depasita valoarea alocata regiunii cu peste 190%; depunerea de cereri de finantare la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 25 octombrie 2010, pana la aceasta data fiind 
depuse 447 cereri de finantare, valoare solicitata totala de peste 65 milioane euro.

 Au fost modificate in anul 2010 prin hotarare a Comitetului de Monitorizare a POR urmatoarele 
criterii de eligibilitate:

 valoarea maximă a finanţării acordate este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectelor;
 noua formă a criteriului de eligibilitate, respectiv „Solicitantul trebuie să desfăşoare activitate 
economică pe o perioadă de cel puţin un an fiscal şi a obţinut profit sau profit din exploatare din 
activitatea desfăşurată în ultimul an fiscal înainte de data depunerii cererii de finanţare”. 
 data cu aplicarea aceastei modificari de reducere la 0 a contributiei  solicitantului la cheltuielile 

eligibile, a crescut foarte mult numarul cererilor de finantare depuse. Daca in primele sapte luni de la 
lansare (adica pana in iulie cand a fost publicata eliminarea contributiei proprii la cheltuielile eligibile) 
media era de 16 cereri de finantare pe luna, dupa modificarea din luna iulie 2010, am ajuns sa inregistram 
peste 100 cereri de finantare/ luna.

 au fost semnate 8 contracte, valoarea solicitata totala de aproape 1 milion euro.

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) 

 Valoarea alocata regiunii pentru 2007-2013 a fost depasita de peste 2 ori prin cele 22 cereri de 
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finantare, valoarea solicitata totala a acestora fiind de 67,98 milioane euro;
 REGIO finanteaza in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est un numar de 8 proiecte, valoarea contractata 

din REGIO fiind de 27,56 milioane euro;

 a fost constituita lista de rezerva ca cuprinde 9 proiecte cu o valoare solicitata totala de 31,26 
milioane euro.

 Proiectele finantate in acest cadrul acestui domeniu major de interventie vizeaza reabilitarea unor 
cladiri de patrimoniu in scopul includerii acestora in circuitul turistic sau reabilitarea, modernizarea unor 
cladiri sedii de muzee sau case memoriale, care prin lucrarile de reabilitare propuse prin proiecte vor 
deveni mai atractive pentru turisti, piata vizata fiind atat cea nationala, cat si turisti din strainatate. In 
afara lucrarilor de interventie asupra obiectivelor turistice, se finanteaza si infrastructuri conexe, 
reprezentand lucrari de reabilitare sau modernizare a drumurilor de acces, realizarea de locuri de 
parcare, puncte de informare turistica, precum si indicatoare catre obiectivele turistice reabilitate sau 
modernizate.

 Necesarul de finantare pentru Regiunea Sud-Est este mai mare decat alocarea indicativa, 
finantarea proiectelor ce depasesc alocarea regionala fiind posibila pe masura disponilizarii de fonduri. Am 
propus si a fost aprobat de catre Comitetul de Monitorizare al POR realocarea sumei de 18,27 milioane euro 
catre acest Domeniu major de intervenţie de la Domeniul Major de Interventie 4.2 avand in vedere 
necesarul de finantare identificat.

 Avand in vedere aceasta suplimentare, trei proiecte din lista de rezerva au fost notificate cu privire 
la trecerea in etapa de verificare a proiectului tehnic (din Municipiul Galati, Orasul Panciu si Judetul 
Buzau).

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)        

 In cadrul primului apel de proiecte, REGIO Sud-Est finanteaza in prezent un numar de 13 proiecte, 
avand valoarea solicitata de 18,81 milioane euro. Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea 
infrastructurii de turism, pentru un numar semnificativ de beneficiari finali pe mai multe tipuri de turism.

 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, fiind 
depasita cu peste 240% pana in prezent prin cererile de finantare depuse;

 O modificare importanta a acestui al doilea apel de proiecte este faptul ca au fost eliminate 
interventiile asupra structurilor de cazare, o decizie luata ca urmare a analizei indicatorilor de program 
stabiliti.

 A fost constituita lista de rezerva ce cuprinde 7 proiecte, valoare solicitata de 9,59 milioane euro;

 Este un domeniu deosebit de atractiv pentru solicitanti, numarul cererilor de finantare nu este 
mare, dar valoare acestora este destul de ridicata, media fiind de 1,8 milioane euro/ proiect.

 90% din cererile de finantare depuse vizeaza realizarea de structuri de agrement. 

 Mentionam ca necesarul de finantare pentru Regiunea Sud-Est este mai mare decat alocarea 
indicativa, finantarea proiectelor ce depasesc alocarea regionala fiind posibila pe masura disponilizarii de 
fonduri. Am propus si a fost aprobat de catre Comitetul de Monitorizare al POR realocarea sumei de 8,8 
milioane euro catre acest Domeniu major de intervenţie de la Domeniul Major de Interventie 4.2 avand in 
vedere necesarul de finantare identificat;

 Acest Domeniu Major de Interventie este deschis iar potentialii beneficiari pot depune solicitari de 
finantare.
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Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Se suspendă depunerea de cereri de finanţare 
în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.1 la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est

În conformitate cu Instrucțiunea emisă de Autoritatea de Management  pentru Programul 
Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, începând 
cu data de 21 ianuarie 2011, ora 12.00, se suspendă depunerea cererilor de finanțare în 
cadrul Domeniul Major de Intervenție 5.1 – ”Restaurarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Alocarea financiară pentru acest Domeniul Major de Intervenție pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est este de 30,57 milioane de euro, iar valoarea solicitată a celor 19 
proiecte depuse aflate în procesul de evaluare sau contractare depășește cu peste 32 
milioane euro valoarea alocată regiunii.

Proiectele finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție  vizează reabilitarea 
unor clădiri de patrimoniu în scopul includerii acestora în circuitul turistic sau reabilitarea, 
modernizarea unor clădiri sedii de muzee sau case memoriale, care prin lucrările de 
reabilitare propuse prin proiecte vor deveni mai atractive pentru turiști, piața vizată fiind 
atât cea națională, cât și turiști din străinătate. În afara lucrărilor de intervenție asupra 
obiectivelor turistice, se finanțează și infrastructuri conexe, reprezentând lucrări de 
reabilitare sau modernizare a drumurilor de acces, realizarea de locuri de parcare, puncte 
de informare turistică, precum și indicatoare către obiectivele turistice reabilitate sau 
modernizate.

Data:30 decembrie 2010
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Întâlniri regionale ale comunicatorilor Regio

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Regional 2007 – 2013, a organizat, în cursul lunii decembrie, un număr de 6 întâlniri 

regionale ale comunicatorilor Regio, la Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău și Focșani.

 Temele întâlnirilor de lucru au avut drept scop: prezentarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al rețelei, comunicarea între membrii rețelei și luarea în discuție a unor propuneri care să 

aibă în vedere îmbunătățirea activității rețelei, la nivel regional. 

La aceste evenimente au fost invitați să participe membri ai rețelei desemnaţi din cadrul mai multor 

instituții (autorităţi publice locale, Camere de Comerţ şi Industrie, ONG, etc) să facă parte din rețeaua 

comunicatorilor Regio.

Rețeaua Comunicatorilor Regio are drept rol promovarea Programului Operaţional Regional într-un 

mod coerent şi unitar, și este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor centrale cu atribuţii în domeniul 

gestionării fondurilor structurale, reprezentanţi regionali ai organismelor intermediare, din 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.

Obiectivul strategic al reţelei este acela de a crea un cadru unitar care să asigure o informarea 

promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre oportunităţile 

Programului și despre modul în care proiectele finanţate prin POR pot îmbunătăţi aspectele economice și 

sociale ale comunităţilor regionale şi locale.

Membrii reţelei primesc, în timp real, informaţii verificate si sintetizate privind Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, publicaţii, materiale de informare sau materiale promoţionale 

dedicate promovării REGIO, buletine de informare, statistici POR etc. De asemenea, sunt invitaţi să 

participe la evenimente de informare, seminarii, ateliere de lucru dedicate Programului Operaţional 

Regional, pot propune organizarea de evenimente comune împreună cu OI POR pentru colaboratorii 

proprii, pe teme legate de promovarea şi încurajarea absorbţiei POR la nivel regional, pot beneficia de 

lectori din partea OI POR la evenimente organizate pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de 

implementarea și absorbţia fondurilor structurale sau dezvoltarea regională, primesc consultanţă şi 

asistenţă de specialitate în vederea organizării de evenimente (seminarii, workshop-uri, întâlnirii) 

dedicate  promovării REGIO.

În cadrul întâlnirilor, participanților li s-au distribuit materiale de informare  și promoționale 

realizate de către AM POR și OI POR – Regiunea  Sud-Est.

Aspect din cadrul întâlnirii organizate la sediul ADR SE Brăila
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Regional 2007-2013, a organizat pe data 

de 21 decembrie 2010 un seminar de informare pentru 

jurnaliști cu tema ”Regio în Regiunea Sud-Est - 

decembrie 2010”, care a fost urmat de o conferință de 

presă. 

În cadrul intâlnirii cu jurnaliștii, desfășurată la 

sediul ADR SE din Brăila, Directorul General al ADR SE, 

Luminița Mihailov, a prezentat stadiul implementării 

Programului Operațional Regional 2007-2013 în 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, la data de 17 

decembrie 2010.

Au fost subliniate următoarele aspecte: s-a 

înregistrat depășirea valorii alocate Regiunii pentru 

perioada 2007-2013 pentru 7  domenii majore de 

intervenție ale POR; au fost semnate 132 contracte de 

finanțare, valoarea totală solicitată fiind de peste 246 

milioane de euro; rata de absorbție a fondurilor 

(fonduri FEDR și Buget de stat plătite de către AM POR) 

este de peste 16 % din valoarea contractată la nivelul 

regiunii.  ”Din totalul bugetului alocat Regiunii de Sud-

Est pentru perioada 2007 – 2013, de 533 milioane de 

euro, până la sfârșitul acestui an regiunea noastră 

trebuia să contracteze un 45 % din această sumă, 

respectiv un 240 de milioane de euro. Un alt obiectiv 

de performanță era rambursarea a 100 % din suma 

alocată pentru 2007, respectiv noi trebuia să 

verificăm, să rambursăm o sumă de minimum 47 de 

milioane de euro. În acest moment, Agenția și Regiunea 

au îndeplinit acest indicator pentru că, în prezent, 

avem semnate contracte în valoare de 246 de milioane 

de euro. Dacă adaugăm contractele din PIDU Brăila, 

care speram că se vor semna până la finele anului, cele 

18 milioane de euro la care poate reușim să semnăm 

contractele, sigur că vom reuși să depășim acest 

indicator de performanță la nivel de program. În ceea ce 

privește rambursarea, suntem de asemenea în 

conformitate cu criteriile de rambusare impuse de 

autoritatea de management”, a spus Luminița Mihailov.

Directorul General al ADR SE a răspuns întrebărilor 

adresate de către reprezentanții mass-media, care au 

vizat, în special, stadiul în care se află implementarea 

unor proiecte la nivelul județului Brăila. “Brăila are 

atrase sume în toate domeniile din Programul 

Operațional Regional. La drumuri, are contracte 

semnate, unul este finalizat - drumul judeţean Viziru - 

Cuza Vodă - Mihai Bravu, are cele două artere principale, 

strada Griviţei şi bulevardul Dorobanţilor. Aici Brăila a 

atras foarte mulţi bani, este vorba de proiecte foarte 

mari", a punctat Luminiţa Mihailov.

Totodată,  Directorul General al ADR SE  s-a declarat 

mulţumit de stadiul implementării POR la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

„Suntem foarte multumiti de ceea ce am realizat 

până acum şi vom continua. Activitatea noastra este pe 

termen mediu şi lung. Mai avem multe de facut, avem de 

implementat, de urmărit proiecte. Programul 

Operaţional Regional nu are o problemă, am avut 

performanţă permanentă din 2007 până în prezent”, a 

precizat Luminița Mihailov.

Aceasta a mai menționat faptul că necesarul de 

finanțare pentru Regiunea Sud-Est este mai mare decât 

alocarea indicativă, finanțarea proiectelor care 

depășesc alocarea regională fiind posibilă pe masura 

disponibilizării de fonduri.

Aspecte din cadrul conferinţei de presă

REGIO în Regiunea Sud-Est - decembrie 2010



Pagina 11
InfoRegio Sud-Est

Ediţia, NR. 8, Anul II
DECEMBRIE 2010

Informare privind rezultatele implementării contractului de finanţare 

“Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare al Programului Operaţional 

Regional 2007 – 2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud- Est în anul 2010”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013,  contractul de finanţare “Sprijin 

pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare al  Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 

în Regiunea de Dezvoltare Sud- Est în anul 2010”. 

Obiectul principal  al proiectului l-a constituit finanţarea OI POR Regiunea Sud Est pentru realizarea activităţilor de 

publicitate şi informare cu privire la implementarea fondurilor alocate Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin POR 

2007-2013, în conformitate cu prevederile Acordului Cadru încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Contractul  de finanţare a fost semnat în anul 2010, iar perioada de implementare a fost de 12 luni, respectiv 

ianuarie 2010 - decembrie 2010. Valoarea totală a contractului de finanţare la finele proiectului este de 506.856,72 

lei, din care valoare eligibilă de 412.151,25 lei.

Rezultatele implementării acestui contract sunt:

 informarea grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare de care pot să beneficieze prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013 sprijinind astfel absorbţia fondurilor alocate prin POR.

 informarea beneficiarilor asupra obligaţiilor privind condiţiile de implementare şi raportare (conf. 

prevederilor contractuale şi procedurilor specifice), precum şi asupra obligaţiilor privind informarea şi 

publicitatea (conf. Art. 8, Regulamentul CE 1828, cap. II) ce decurg din calitatea de beneficiar al unei 

finanţări nerambursabile.

 vizibilitatea rezultatelor obţinute în implementarea POR la nivelul Regiunii Sud-Est

 dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi parteneriat cu toate instituţiile relevante în scopul atingerii 

obiectivelor incluse în Planul de comunicare pentru POR. 

 asigurarea vizibilităţii deciziilor şi acţiunilor OI POR Regiunea Sud Est în gestionarea fondurilor europene.

 creşterea calităţii serviciilor oferite în procesul de implementare a POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-

Est.

Principalele activităţi realizate în cadrul contractului,  în anul 2010, au fost următoarele:

- 6 emisiuni TV „EU, ROMÂNIA“ realizate la postul Realitatea TV;

- 12 casete de presă publicate în ziarul „Gândul“;

- realizarea şi difuzarea a 2 spoturi radio pe posturile KISS FM din cele 6 judeţe; 

- 9 panouri stradale afişate timp de 3 luni în cele 6 judeţe ale Regiunii  Sud-Est;

- 50 000 afişe cu promovarea unor proiecte POR realizate în Regiunea Sud-Est;

- 2 500 obiecte promoţionale (pixuri, stick USB, bloc notes, agende, calendare);

- 2 000 broşuri „Proiecte REGIO Sud-Est“;
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AVIZAT: Jenica CRĂCIUN - Director Direcţia Implementare POR

APROBAT: Luminiţa MIHAILOV - Director General ADR SE

Titlul proiectului: ”Sprijin pentru ADR Sud-Est în vederea implementării Planului de Comunicare al 

                                Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, 
                                în anul 2010”  

Editorul materialului: AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST

Con inutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.ţ

Data publicării: decembrie 2010

Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
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