

Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – 193
contracte, valoare solicitata totala de 26,87 milioane euro;



Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – 19 contracte, valoare solicitata
totala de 55,46 milioane euro;



Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 22
contracte, valoare solicitata totala de 30,78 milione euro.
*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (proiecte aflate in
implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii; pentru contractele
finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in
implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte
aditionale de modificare a bugetului proiectului.
Curs utilizat – inforeuro luna martie 2014 - 4,5015 lei.
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Subdomeniul Poli de Crestere

0

90,32

32

75,39

83,47%

13,07

14,47%

Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana

36,13

16

32,50

89,95%

23,07

63,85%

Subdomeniul Centre Urbane

54,19

34

59,35

109,52%

14,93

27,55%

0

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

113,84

17

129,06

113,37%

80,76

70,94%

22,54

16

26,46

117,39%

14,94

66,28%

12,92

26

11,73

90,79%

8,44

65,33%

12,92

1

8,14

63,00%

3,68

28,48%

DMI 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta
energetica a blocurilor de locuinte

– inclusiv

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea

DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea
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DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea
preu

sprijinire a afacerilor de importa

DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate

microîntreprinderilor

37,00

49

43,54

117,68%

20,19

54,57%

33,44

8

7,80

23,33%

4,60

13,76%

0,00

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

29,64

193

26,87

90,65%

26,66

89,95%

45,44

19

55,46

122,05%

26,07

57,37%

46,44

22

30,78

66,28%

20,00

43,07%

modernizarea infrastructurilor conexe
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea
turistice

* proiecte contractate, fara cele reziliate; valorile din coloana 3 a tabelului reprezinta suma solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data
prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare au fost utilizate in calcul sumele din
contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.
** datele referitor la platile efectuate catre beneficiari sunt la 28 februarie 2014;
*** valoarea alocata indicativ regiunii pentru DMI 1.2 este de 22,80 milioane euro; aceasta valoare nu a fost luata in considerare in tabel la stabilirea totalului alocat pentru AP 1 si a totalului general
deoarece nu este suplimentara fata de valoarea alocata indicativ regiunii pentru AP 1 / valoarea totala alocata regiunii in cadrul POR 2007-2013; aceasta valoare de 22,80 milioane euro va fi acoperita din
economiile ce se vor inregistra din implementarea contractelor semnate in cadrul POR.

- Bugetul indicativ alocat
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 180,64 milioane euro.
Programul Operațional Regional 2007-2013 (REGIO) finanțează proiecte privind reabilitarea infrastructurii urbane,
reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale în zonele declarate poli de crestere (Zona
Metropolitană Constanţa), poli de dezvoltare urbana (municipiile Brăila și Galați), precum si în orașele cu peste 10.000
de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care au depus Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.
Proiectele depuse în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) vizează reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii publice, respectiv străzi orășenești, trotuare, parcări, stații pentru mijloace de transport în comun, zone
pietonale, spații verzi, parcuri, iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere pentru creșterea siguranței și
prevenirea criminalității, reabilitarea de cladiri publice in scopul utilizarii acestora ca centre comunitare sau centre
sociale.
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.
Valoarea alocata regiunii pentru Subdomeniul Centre urbane este de 54.193.096,87 euro;
În cadrul subdomeniului „Centre urbane” s-au semnat 34 de contracte de finanţare, în valoare totală de 59,35 milioane
euro). Valoarea totală alocată la nivelul regiunii este de 54,19 mil. Euro, valoarea solicitata aprobata la finantare
reprezentand 109,52% fata de valoarea alocata regiunii.
Centrele urbane care beneficiază de finanțări ale proiectelor în cadrul acestui subdomeniu sunt: Judetul Braila – Orasul
Ianca, Judetul Buzau – Municipiul Buzau si Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Constanta – Municipiul Medgidia si Orasul
Harsova, Judetul Galati – Municipiul Tecuci, Judetul Tulcea – Municipiul Tulcea si Orasul Macin, Judetul Vrancea –
Municipiul Focsani, Municipiul Adjud si Orasul Panciu.
Până în prezent, au fost finalizate 13 proiecte:
- cate un proiect în municipiile Buzau, Tulcea, Tecuci, Medgidia si Adjud si in Orasul Harsova, care au vizat
instalarea unui sistem de supraveghere, destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii;
- 3 proiecte in Municipiul Adjud: 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii urbane, 1 proiect a vizat crearea
unui centru comunitar pentru persoane de varta a treia, 1 proiect care a vizat dezvoltarea si modernizarea
iluminatului public in municipiu;
- 1 proiect in Orasul Harsova, care a vizat achizitia de echipamente de informare si comunicare pentru accesul
larg al cetatenilor la informatii de interes public;
- 3 proiecte in Orasul Macin: un proiect care a vizat consolidarea, reabilitarea si modernizarea unei cladiri, in
scopul utilizarii acesteia pentru servicii sociale destinate copiilor, un proiect a vizat modernizarea spatiilor
publice urbane (strazi) si un proiect a vizat modernizarea parcurilor si crearea de spatii verzi in oras.
– Prin HG
998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, ca poli
de dezvoltare urbana municipiile, Braila si Galati.
Alocarea financiara disponibila pentru cele doua municipii declarate poli de dezvoltare urbana, care impreuna au o
populatie de peste 500.000 locuitori, este de 36,12 milioane de euro, valoare 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,
valoarea solicitata privind cererile de finantare depasind valoarea alocata de 18 milioane de euro. Strategia de
dezvoltare urbana propune reabilitarea si modernizarea unui bulevard si a 3 strazi din municipiu, modernizarea unui
centru multifunctional de servicii sociomedicale pentru persoane varstnice, construirea unei parcari, modernizarea unei
gradini publice si a unui parc si reabilitarea si modernizarea unui centru multicultural.
Pana in prezent:
au fost semnate 7 contracte de finantare, valoare solicitata totala de 16,43 milioane euro;
un proiect a fost retras de solicitant in vederea completarii (redepus ulterior);
un proiect (inclus initial in lista de rezerva) se afla in etapa de vizita la fata locului, valoare solicitata de 4,18
milioane euro;
un proiect se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoarea solicitata fiind de 2,76 milioane euro.
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Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Braila a fost depus in data de 05.11.2009, a fost declarat admis,
valoarea solicitata privind cererile de finantare depasind valoarea alocata de 18 milioane de euro. Strategia de
dezvoltare urbana propune modernizarea si reabilitarea a doua strazi, reabilitarea si modernizarea unui parc si a unei
cladiri de patrimoniu, reabilitarea si modernizarea unui camin pentru persoane varstnice, reabilitarea unui platou
pietonal si a unei zone de promenada si achizitionarea si montarea unui sistem de supraveghere in vederea cresterii
sigurantei si prevenirii criminalitatii.
Stadiul celor 16 proiecte depuse in vederea evaluarii, selectiei si contractarii este urmatorul:
au fost semnate 9 contracte de finantare, valoare solicitata totala de 16,07 milioane euro;
un proiect a fost retras de solicitant.
6 proiecte au intrat in etapa de vizita la fata locului, valoare solicitata totala de 7,70 milioane euro.
Până în prezent au fost finalizate 8 proiecte, dupa cum urmeaza:
- 5 proiecte în municipiul Brăila – 4 proiecte care au vizat modernizarea si reabilitarea a doua artere de
circulatie importante, reabilitarea unui pasaj pietonal si reabilitarea unei zone de promenada, un proiect care
a vizat instalarea unui sistem de supraveghere destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii;
- 3 proiecte in Municipiul Galati – 1 proiect a vizat modernizarea unui parc, 1 proiect a vizat modernizarea
Gladinii Publice si 1 proiect a vizat modernizarea unui bulevard important din Municipiul Galati (Bulevardul
Otelarilor - strazile Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi).
- Prin HG 998/2008 cu
completarile si modificarile ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de crestere
Constanta.
Alocarea financiara disponibila pentru Polul de Crestere Constanta este de 90,32 milioane de euro.
Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Crestere Constanta este insotit de o lista de proiecte propuse a fi
finantate prin Programul Operational Regional, dar si prin celelalte programe operationale si PNDR. Valoarea
proiectelor pentru care se solicita finantare din Programul Operational Regional depaseste valoarea alocata de 90
milioane euro.
Zona Metropolitana Constanta cuprinde 14 localitati, cu o populatie de peste 500.000 locuitori care vor beneficia de
rezultatele investitiilor propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare. Proiectele incluse in lista PID Constanta au in
vedere: restaurarea centrului istoric al municipiului Constanta, modernizarea infrastructurii publice din statiunea
Mamaia, largirea drumului Mamaia - Navodari si a drumului Navodari – Lumina, construirea rivierei Tomis, precum si
realizarea unor proiecte mai mici, dar cu impact, care vizeaza patrimoniul cultural, infrastructura urbana, centre
sociale.
Prin implementarea programelor de dezvoltare urbana va creste semnificativ calitatea vietii cetatenilor prin
dezvoltarea infrastructurii urbane si a serviciilor.
Stadiul celor 50 proiecte (valoare solicitata totala de 133,72 milioane euro) depuse in vederea evaluarii, selectiei si
contractarii este urmatorul:
pana in prezent, au fost semnate 32 contracte de finantare, valoare solicitata totala fiind de 75,39
milioane euro;
1 proiect se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata totala fiind de 10,90 milioane euro;
6 proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoarea solicitata fiind de 23,08 milioane
euro;
11 proiecte au fost retrase de solicitanti, valoarea solicitata totala fiind de 24,35 milioane euro.
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Până în
-

prezent, au fost finalizate 5 proiecte:
1 proiect în municipiul Constanţa, proiect prin care s-a construit o parcare multietajată;
1 proiect in Orasul Murfatlar, prin care au fost reabilitate si modernizate 10 strazi urbane;
1 proiect in Orasul Navodari, prin care a fost reabilitata si modernizata cladirea unei cantini sociale si a unui
centru de zi de servicii sociale;
1 proiect in Comuna Lumina, proiect prin care s-a reabilitat, extins si dotat o cladire in vederea utilizarii
acesteia drept centru de tineret;
1 proiect Comuna Corbu, proiect prin care s-a reabilitat, extins si dotat o cladire in vederea utilizarii acesteia
drept centru de tineret.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.1 este urmatorul:

Subdomeniul Poli de Crestere
Subdomeniul Poli de Dezvoltare
Urbana
Subdomeniul Centre Urbane

90,32
36,13
54,19

32
16

75,39

83,47

13,07

14,47

32,50

89,95

23,07

63,85

34

59,35

109,52

14,93

27,55

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data
prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor;
pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare
a bugetului proiectului.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă
şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de
locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020,
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- restaurarea, reabilitarea şi consolidarea mausolelelor din Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja şi a
muzeelor din incintă, precum si introducerea celor patru mausolee şi 5 monumente istorice care se află
pe traseul drumului de glorie al Armatei Române în timpul Primului Război Mondial într-un circuit
turistic de interes regional, naţional şi internaţional.
- Restaurarea Manastirii Brazi si a Monumentului Eroilor 1916-1918, proiect realizat in partneriat intre
UAT oras Panciu si Manastirea Brazi
In judetul Buzau, REGIO finanteaza un numar de 3 proiecte:
-

Reabilitarea cladirii Muzeului Judetean Buzau
Consolidarea, restaurarea și remodelarea funcțională a cladirii de patrimoniu numita Casa cu
Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, Judetul Buzau;
Restaurarea culturala si arhitecturala a obiectivului de patrimoniu – Complexul Brancovenesc
(staretie, clopotnita, zid incinta, Casa Domneasca) situat in Ramnicu Sarat;
Restaurarea si modernizarea at-8(l6)-8(dTc 00044)-7(e)-12(n)1(es)-8(c)-204700uraa8<0003>-124<0026 B
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