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

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a organizat în perioada 18 - 29.08. 2017, în 

municipiile: Brăila, Constanța, Focșani, Buzău și Galați  5 sesiuni de informare pentru 

potențiali beneficiari cu privire la: 

Aspecte din timpul sesiunii organizate la Brăila, în data de 18.08.2017

EVENIMENTE  

ADR SE

Sesiuni de informare
cu privire la apeluri de proiecte lansate 

în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020

l Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A  - Clădiri rezidențiale și 
Operaţiunea B  - Clădiri publice.

l Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E,  
Obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

De asemenea, în data de 30.08.2017, a fost organizată în municipiul Tulcea o sesiune de informare pentru potențiali 
beneficiari care a avut ca temă aceleași priorități de investiții, cu mențiunea că apelurile de proiecte sunt dedicate zonei de 
Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

La cele 6 evenimentele organizate  au participat peste 170 de reprezentanți ai autoritățílor publice locale din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est  și ai unor instituții aflate în subordinea ministerelor.

Aspecte din timpul sesiunii organizate la Focșani, în data de 24.08.2017 Aspecte din timpul sesiunii organizate la Constanța, în data de 22.08.2017
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Aspecte din timpul sesiunii organizate la Buzău, în data de 28.08.2017

Aspecte din timpul sesiunii organizate la Galați, în data de 29.08.2017

Aspecte din timpul sesiunii organizate la Tulcea, în data de 30.08.2017



În urma lansărilor apelurilor de proiecte în cadrul POR 2014-2020, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost depuse 735 cereri de 
finanțare. Dintre acestea un număr de 576 se află în diferite stadii de evaluare, 130 au fost respinse/retrase și 29 proiecte au fost contractate.

Contractele de finanțare semnate la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar POR 2014-2020, 
au o valoare de peste 768 miloane lei, vizând 4 axe prioritare, după cum urmează:

· Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 A - Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri – 10 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 11 milioane lei;

· Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - 7 contracte de finanțare cu o valoare totală 
de peste 83 milioane lei, iar pentru Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului - 2 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 12 milioane lei;

· Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - 9 contracte de 
finanțare cu o valoare totală de peste 639 milioane lei;

· Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să 
includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice 
(Investiţii în infrastructura de turism) – 1 contract de finanțare cu o valoare de peste 20 milioane lei.
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Proiectul Transdanube. Pearls – Rețea pentru mobilitate sustenabilă 
de-a lungul Dunării

O echipă internațională de experți ajunge în Delta Dunării cu mijloace de transport sustenabile

De la Budapesta în Delta Dunării în 11 zile
ADR SE implementeaza, în calitate de partener, proiectul 
Transdanube.Pearls – Rețea pentru mobilitate sustenabilă de-a 
lungul Dunării, finanțat în cadrul Programului Transnational 
Dunarea 2014-2020, Axa Prioritara 3 „O regiune a Dunării mai 
bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere 
energetic”. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de 
luni, între 1.01.2017 – 1.06.2019. Bugetul total al proiectului este 
de 2.937.908,99 EUR, din care bugetul alocat ADR SE este de 
148.450 EUR. Contribuția proprie a ADR SE este de 2.969 EUR. 

Proiectul este implementat de un consorțiu alcătuit din 15 
parteneri și 24 de parteneri strategici asociați din state membre și 
non-membre ale Uniunii Europene, respectiv din Austria, 
Germania, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația și 
Republica Moldova. Proiectul este coordonat de Agenția de 
Mediu din Viena/Austria (Austria).

Consiliul Județean Tulcea are rolul de partener strategic asociat 
în cadrul acestui proiect, sprijinind ADR SE în implementarea 
proiectului prin furnizarea de informații cu privire la nevoile 
identificate în domeniul mobilității sustenabile de-a lungul 
Dunării și facilitarea contactului cu instituții relevante din 
domeniul transportului și turismului sustenabil.

Proiectul își propune stabilirea unei rețele pentru mobilitate 
sustenabilă, creșterea capacității actorilor cheie ai proiectului în 
ceea ce privește conceptul de mobilitate sustenabilă, 
dezvoltarea de noi servicii de mobilitate sustenabilă, precum și 
înființarea unor centre de mobilitate în vederea furnizării de 
informații in domeniul serviciilor integrate de mobilitate. 

În perioada iulie – septembrie 2017 s-a desfășurat o activitate 

importantă prevazută în cadrul proiectului, respectiv Circuitul de 
evaluare a destinațiilor turistice situate de-a lungul Dunării, în 
care se practică mobilitatea sustenabilă. Circuitul de evaluare a 
fost realizat de o echipă internațională de experți în domeniul  
mobilității și turismului sustenabil, care a parcurs 2 860 km de-a 
lungul Dunării, folosind doar mijloace de transport sustenabil, 
precum autobuze, trenuri, mijloace de transport pe apă și 
biciclete. Prima parte a călătoriei, de la izvoarele Dunării, din 
Germania, până la Budapesta, a avut loc în luna iulie 2017, iar a 
doua parte a călătoriei, de la Budapesta până în Delta Dunării, s-
a desfășurat în perioada august – septembrie. 

Scopul circuitului a constat în testarea și evaluarea mijloacelor 
de transport sustenabile existente de-a lungul Dunării, în 
regiunile partenere în cadrul proiectului.

La începutul lunii septembrie, echipa de experți a ajuns în Delta 
Dunării, unde  a pacurs cu bicicleta traseul de la Sulina la Sfântu 
Gheorghe.

De asemenea, echipa de experți a participat la o întâlnire de 
lucru organizată de ADR SE cu actorii cheie din Tulcea, în cadrul 
căreia au prezentat concluziile preliminare ale circuitului de 
evaluare.

Cunostințele acumulate prin parcurgerea acestui circuit 
reprezintă o contribuție valoroasă la promovarea principalelor 
puncte de atracție turistică din Regiunea Dunării, realizând, 
totodată, o inventariere a serviciilor de mobilitate sustenabilă 
existente și a disponibilității și a accesibilității informațiilor despre 
mijloacele de transport sustenabil de-a lungul Dunării.
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Monument istoric din Galați, refăcut cu fonduri europene

Clădirea istorică a fostei Farmacii Ţinc, care găzduieşte acum 
Muzeul Casa Colecţiilor, intră într-un amplu proces de 
restaurare şi amenajare, cu ajutorul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020. Proiectul implementat de Consiliul 
Județean(CJ) Galați prevede lucrări de restaurare şi reparaţie, 
de înlăturare a factorilor care pun în pericol stabilitatea clădirii, 
de restaurare a ornamentelor deteriorate de pe faţadă și a 
scărilor interioare, înlocuirea pardoselii degradate și 
reamenajarea spaţiului muzeal. De asemenea, spaţiile de 
expunere vor fi dotate şi mobilate cu vitrine moderne şi panouri 
de expunere mobile. Clădirea va fi dotată cu sistem de detecţie şi 
alarmare la incendiu, sistem de detecţie şi alarmare la efracţie, 
sistem de supraveghere şi înregistrare video şi sistem de control 
acces.

 „Proiectul vizează reabilitarea unei pagini de istorie a Galaţiului. Fosta Farmacie Ţinc a fost şi este un reper în viaţa culturală a 
Galaţiului, o perlă arhitecturală care va fi restaurată şi modernizată. În cadrul proiectului se va efectua şi o scanare 3D a 
monumentului de arhitectură în vederea realizării unui tur virtual al Muzeului “Casa Colecţiilor ”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 
CJ Galaţi, la lansarea proiectului. 

Bugetul total al proiectului este de peste 3,45 de milioane de lei, din care circa 3,15 milioane lei sunt fonduri europene 
nerambursabile, iar restul reprezintă contribuţia proprie a CJ Galaţi. Proiectul va dura 39 de luni și se derulează în cadrul Axei 
prioritare 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 
investiţii 5.1: ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Clădirea Muzeului “Casa Colecţiilor” a fost construită în 
1900 şi a fost sediul fostei Farmacii Ținc. Clădirea avea să 
fie folosită, pe lângă local de farmacie, ca laborator şi 
locuinţă. Primul proprietar a fost Constantin Ţinc, o 
personalitate marcantă în istoria Galaţiului, membru al 
Societăţii Farmaciştilor din România şi al Consiliului de 
Igienă al oraşului Galaţi, ofiţer al ordinului „Coroana 
României”, primar al Galaţiului în anii 1898, 1904-1905 şi 
1914-1917, dar şi senator de Covurlui în perioada 1907-1911.

În 1949 această clădire a intrat în proprietatea statului în 
urma naţionalizării.

 Imobilul a avut destinaţia de farmacie până în anul 1989. În 
anul 2002, printr-un protocol, imobilul a fost transferat de la 
Consiliul Local Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi. În același an, Ministerul Culturii şi Cultelor a aprobat 
schimbarea destinaţiei monumentului istoric „Farmacia 
Ţinc” în Muzeu al Colecţiilor. 
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Două drumuri din județul Tulcea vor fi modernizate prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și 
locală”, Prioritatea de investiții 6.1: ”Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Drumul județean 222 B va fi modernizat, pe o lungime de peste 
54 de kilometri, între localitățile Stejaru și Cerna. Investiția 
presupune realizarea unor poduri, podețe, amenajarea 
drumurilor laterale, a intersecțiilor, realizarea unei piste de 
biciclete de 2,5 kilometri în localitățile Cerbu și Sâmbăta, 
amenajarea a 23.000 de metri pătrați de trotuare și realizarea a 
20 de stații de autobuz.

Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ-Teritorială 
Judeţul Tulcea, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Stejaru, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Topolog, 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dorobanțu, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Cerna – lider de parteneriat 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea.

Proiectul cu o durată de implementare de 36 de luni are valoarea 
totală de circa 98 milioane lei, din care asistență financiară 
nerambursabilă se ridică la peste 96 milioane lei.

De asemenea, urmează să fie modernizată infrastructura de 
transport regional pe drumul județean 299, între localitățile 
Valea Teilor și Nicolae Bălcescu.

Proiectul presupune reabilitarea șoselei, pe o lungime de peste 

22 kilometri, a drumurilor laterale, realizarea unei piste de 
biciclete de peste 3 kilometri în localitățile Iulia și Nicolae 
Bălcescu, amenajarea a 23.000 de metri pătrați de trotuare și 
realizarea a 10 stații de autobuz.

 „Este primul contract de finanțare pe această perioadă de 
accesare, iar o sumă consistentă intră în bugetul Consiliului 
Județean Tulcea pe o axă extrem de importantă, cea care se 
referă la mobilitatea regională“, a afirmat Luminița Mihailov, 
director general al Agenției de Dezvoltare Regională Sud Est, în 
cadrul conferinței de lansare a proiectului.

Proiectul cu o durată de implementare de 36 de luni are valoarea 
totală de circa 52 milioane lei, din care asistență financiară 
nerambursabilă se ridică la peste 50 milioane lei.

Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ-Teritorială 
Judeţul Tulcea, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Valea Teilor, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna  
Izvoarele, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Nalbant  – 
lider de parteneriat Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Tulcea.

Cele 2 proiecte vor contribui la : creşterea mobilității populației și 
a mărfurilor din zona rurală situată pe tronsonul drumurilor care 
vor fi modernizate, prin îmbunătățirea calității rutiere; crearea de 
noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste 
pentru biciliști și modernizarea/ construirea de stații pentru 
autobuze;  creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții 
destinate siguranței rutiere.

Bani europeni pentru drumuri județene, la Tulcea

Aspect din timpul Conferinței de lansare a proiectului de reabilitare a drumul județean 299, între localitățile Valea Teilor și Nicolae Bălcescu
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Spațiu nou de agrement, la Odobești

Un teren degradat din Odobeşti va fi transformat în spaţiu de agrement printr-un proiect co-finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin Programul Operaţional Regional 2014–2020.

Obiectivul general al investiției vizează revitalizarea mediului urban din oraș prin reutilizarea terenurilor abandonate şi transformarea 
lor în zone de agrement şi recreere pentru populație. Se au în vedere reconversia unei suprafețe de peste 57 mii mp. teren neutilizat, 
aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobești, cartier Mihail Sturza, şi transformarea acestuia în spații verzi pentru 
agrement şi recreere, precum și modernizarea căii de acces direct la obiectiv - stradă Giurgea - în suprafață de peste 10 mii mp. 

Investiția propusă urmează să asigure confortul fizic şi vizual al locuitorilor din zonă şi din localitate, satisfacerea nevoii de agrement 
şi recreere a acestora, precum şi reducerea nivelului de poluare. ”Prin acest proiect se va înființa o zonă de agrement și petrecere a 
timpului liber care va cuprinde 2 terenuri de tenis de câmp, 1 teren multifuncțional de fotbal-baschet, 4 locuri de joacă pentru copii 
pecategorii de vârstă, pistă role și skateboard, pistă de biciclete și mobilier urban, bănci, aparate fitness, iluminat ambiental, alei de 
promenadă și fântâni arteziene”, a precizat primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș.

Proiectul “Înființare zonă de agrement şi petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, orașul Odobești, județul Vrancea” 
urmează să fie implementat într-o perioada de 21 luni, are valoarea de peste 9 milioane lei, din care finanțare nerambursabilă este în 
valoare de circa 8,8 milioane lei.

Investiția se realizează prin Axa Prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 : ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Prin implementarea proiectului se dorește adaptarea spațiilor 
interioare la funcțiunea de muzeu și includerea acestora în 
circuitul turistic. Se vor realiza  spații  pentru expoziții 
permanente și temporare cu circuite de vizitare coerente, 
depozite, birouri, laboratoare, grupuri sanitare și garderobă.

Sunt propuse lucrări de  restaurare la subsolul, parterul, etajul și 
mansarda clădirii. De asemenea, în cadrul proiectului, sunt   
prevăzute lucrări la șarpantă și învelitoarea obiectivului. 
Proiectul prevede, de asemenea, și crearea de facilități  pentru 
accesul persoanelor cu dizabilități. Se are în vedere achiziția 
unor echipamente de  tehnologii  asistive hardware și software 

Muzeu bisericesc, redat circuitului cultural - turistic

Proiectul ”Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul 
”Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului”, derulat de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, se 
implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

Investiția se derulează la Buzău și are în vedere valorificarea durabilă a potențialului istoric și turistic al acestui imobil, 
monument de arhitectură, inaugurat în anul 1838 pentru a găzdui un seminar teologic ortodox. 

destinate persoanelor cu dizabilități vizuale și/sau auditive care  
constau în implementarea unei aplicații software cu care 
vizitatorii  interacționează prin intermediul unor tablete; prin 
intermediul unor senzori de proximitate se detectează poziția  
exactă  a vizitatorilor față  de un anumit  exponat, urmând  ca pe 
tabletă să ruleze o prezentare audio sau video (în limbaj  
mimico-gestual).

Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului  
înconjurător, de minimizare la sursă a deșeurilor generate și 
susținerea colectării selective a deșeurilor, de creștere a 
gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor și gestionare 
corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a 
minimizării impactului  asupra  mediului și sănătății  umane.

Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni de la data 
semnării contractului de finanțare – luna august 2017 - are o 
valoare  totală de peste 21 milioane lei, din care finanțarea 
nerambursabilă este de circa 20 milioane lei.

Investiția se derulează în cadrul Axei prioritare 5 - "Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiții 5.1 - 
"Conservarea, protejarea, promovarea  și dezvoltarea  
patrimoniului natural și cultural".

Spațiu nou de agrement, la Odobești

Un teren degradat din Odobeşti va fi transformat în spaţiu de agrement printr-un proiect co-finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, prin Programul Operaţional Regional 2014–2020.

Obiectivul general al investiției vizează revitalizarea mediului urban din oraș prin reutilizarea terenurilor abandonate şi transformarea 
lor în zone de agrement şi recreere pentru populație. Se are în vedere reconversia unei suprafețe de peste 57 mii mp. teren neutilizat, 
aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobești, cartier Mihail Sturza, şi transformarea acestuia în spații verzi pentru 
agrement şi recreere, precum și modernizarea căii de acces direct la obiectiv - stradă Giurgea - în suprafață de peste 10 mii mp. 

Investiția propusă urmează să asigure confortul fizic şi vizual al locuitorilor din zonă şi din localitate, satisfacerea nevoii de agrement 
şi recreere a acestora, precum şi reducerea nivelului de poluare. ”Prin acest proiect se va înființa o zonă de agrement și petrecere a 
timpului liber care va cuprinde 2 terenuri de tenis de câmp, 1 teren multifuncțional de fotbal-baschet, 4 locuri de joacă pentru copii pe 
categorii de vârstă, pistă role și skateboard, pistă de biciclete și mobilier urban, bănci, aparate fitness, iluminat ambiental, alei de 
promenadă și fântâni arteziene”, a precizat primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș.

Proiectul “Înființare zonă de agrement şi petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, orașul Odobești, județul Vrancea” 
urmează să fie implementat într-o perioada de 21 luni, are valoarea de peste 9 milioane lei, din care finanțare nerambursabilă este în 
valoare de circa 8,8 milioane lei.

Investiția se realizează prin Axa Prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 : ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.



Pagina 10
InfoRegio Sud-Est, Ediţia a II-a, NR. 6, Anul II 
SEPTEMBRIE 2017

Proiectul „Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate 
publică - Lacul Belona, oraşul Eforie”, este finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului de finanțare are în vedere 
valorificarea resurselor turistice naturale specifice stațiunii 
balneoclimaterice Eforie în vederea sprijinirii creșterii economice 
a zonei și a unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă. 

Sunt prevăzute lucrări de ecologizare a lacului, prin dragare, de 
consolidare a malurilor, va avea loc o defrişare controlată a unor 
zone de stuf şi asigurarea aerării lacului în vederea 
reîmprospătării şi oxigenării continue a acestuia. De asemenea, 
va fi amenajată promenada, prin crearea de alei pietonale 
iluminate, în jurul lacului şi pe terenul adiacent, amplasarea unei 
promenade tip ponton, piste pentru biciclişti, suport pentru 
parcare biciclete, mobilier urban, fântâni de băut apă. Totodată, 
vor fi plantaţi arbori, arbuşti, flori şi gazon. Proiectul prevede şi 
realizarea unui foişor, care va avea o înălţime de aproximativ 20 
metri şi va fi realizat dintr-o structură metalică cu scară pentru 
acces pietonal şi o platformă cu elevator pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii. 

De această investiţie din fonduri europene vor beneficia atât 

Lacul Belona se află în sudul oraşului Eforie şi a fost amenajat la sfârşitul anilor 1950 pentru agrement. Are apă dulce, 
se întinde pe o suprafaţă de circa 5,2 ha şi are o adâncime de aproape 6 metri.

Lacul Belona din Eforie, amenajat cu fonduri europene

locuitorii oraşului Eforie, cât şi investitorii locali. Astfel, ca urmare 
a implementării proiectului de finanţare, se preconizează o 
creştere cu peste 15 % a numărului de turişti, faţă de anul 2015. 
De asemenea, amenajarea lacului Belona va contribui la 
creşterea economică a zonei şi la creşterea ocupării forţei de 
muncă. 

Proiectul se va implementa într-o perioadă de 48 de luni și are 
valoarea totală de peste 20,8 milioane lei, din care circa 20,2 
milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Proiectul se derulează prin Axa prioritară 7 : ”Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, 
Prioritatea de investiţii 7.1 :  ”Sprijinirea unei creşteri favorabile 
ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen 
ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să 
includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum 
şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi 
culturale specifice”.

Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Eforie.



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