STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
- 30 noiembrie 2013
La data de 30 noiembrie 2013, REGIO - Programul Operaţional Regional finanţează în Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est, respectiv în judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea,
un număr de 417 proiecte, în valoare de peste 513 milioane de euro, reprezentand aproximativ 96%
din valoarea alocata regiunii.
La aceeasi data, valoarea sumelor rambursate către beneficiari era de aproximativ 240 mil. euro,
reprezentand circa 45% din totalul fondurilor alocate de 534,82 mil. euro.
Situatia contractelor semnate in cadrul diferitelor domenii majore de interventie este urmatoarea:
 Domeniul Major de interventie 1.1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere 80 contracte, valoare solicitata totala fiind de 161,95 milioane euro, din care:
- Sub-domeniul „Centre urbane” (11 Planuri Intregrate de Dezvoltare Urbana PIDU) – 34 contracte, valoare solicitata de 61,28 milioane euro;
- Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbana” (2 Planuri Intregrate de Dezvoltare
Urbana - PIDU) – 16 contracte, valoare solicitata totala de 33,21 milioane euro;
Sub-domeniul
„Poli de crestere” (1 Plan Integrat de Dezvoltare – PID care
cuprinde, pana in prezent, 36 de proiecte) - 30 contracte – valoare solicitata de
67,46 milioane euro;
 Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură - 16 contracte, valoarea
solicitata totala pentru acestea fiind de 130,15 milioane euro ;
 Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate – 16 contracte, valoare solicitata totala de 27,24 milioane euro;
 Domeniul major de intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale - 26 contracte, valoarea solicitata totala de 12,11 milioane
euro;
 Domeniul major de intervenţie 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale pentru interventii in situatii de urgenta - 1 contract, valoarea solicitata de 8,25
milioane euro;
 Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă - 48 contracte, valoare solicitata de 43,28 milioane euro;
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 Domeniul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi locală – 9 contracte, valoare solicitata de 19,63
milioane euro ;
 Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – 183
contracte, valoare solicitata totala de 25,80 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 57,25 milioane euro;
 Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 19
contracte, valoare solicitata totala de 27,48 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 decembrie 2013 - 4,4361 lei.
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poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru
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DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor
Axa prioritară 4
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi crearea/ modernizarea infrastructurilor
conexe
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modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor 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 31 octombrie 2013;
*** 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.
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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.
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 SudEst 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.
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.
•

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 61,28 milioane euro). Valoarea totală alocată la nivelul regiunii este de 54,19 mil. Euro, valoarea
solicitata aprobata la finantare reprezentand 113,08% 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 12 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;
- 2 proiecte in Municipiul Adjud: 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii urbane si 1
proiect a vizat crearea unui centru comunitar pentru persoane de varta a treia;
- 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
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vizat modernizarea spatiilor publice urbane (strazi) si un proiect a vizat modernizarea
parcurilor si crearea de spatii verzi in oras.
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 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 16,79 milioane euro;

•

un proiect a fost retras de solicitant in vederea completarii (redepus ulterior);

•

un proiect (inclus initial in lista de rezerva) a intrat in evaluare tehnica si financiara, valoare
solicitata de 4,24 milioane euro.

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 16,42 milioane euro;
• un proiect a fost retras de solicitant.
• 6 proiecte au intrat in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoare solicitata totala de
7,81 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).
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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.
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 44 proiecte (valoare solicitata totala de 112,03 milioane euro) depuse in vederea
evaluarii, selectiei si contractarii este urmatorul:
• pana in prezent, au fost semnate 30 contracte de finantare, valoare solicitata totala fiind
de 67,46 milioane euro;
• 4 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata totala fiind de 21,01
milioane euro;
• 1 proiect se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoarea solicitata fiind de
0,88 milioane euro;
• 9 proiecte au fost retrase de solicitanti, valoarea solicitata totala fiind de 22,68 milioane
euro.
Până în prezent, au fost finalizate 3 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.
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Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

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

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro
90,32
36,13
54,19

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.
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%
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%

30
16
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74,69
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33,21

91,92

21,00

58,12

34

61,28

113,08

11,89

21,94

*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.

Domeniul de intervenţie DMI 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetica a blocurilor
de locuinte”
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, ceea ce va conduce la
creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca şi consum redus de energie.
O cerere de finantare poate include un numar de blocuri, fiecare dintre interventiile propuse asupra
blocului sau scarii constituind un „proiect”.
O cerere de finanțare poate cuprinde mai multe proiecte, grupate în funcție de aceeasi rata de
cofinanţare a Asociaţiei de Proprietari.
O astfel de cerere de finanţare trebuia să se încadreze în limitele valorii minime de 1.700.000 lei
(inclusiv TVA) şi limitele valorii maxime de 46.000.000 lei (inclusiv TVA). In data de 7 noiembrie
2013, in cadrul reuniunii CM POR, a fost aprobata reducerea valorii minime a unui proiect, de la
1.700.000 lei la 800.000 lei.
Proiectele care vor fi finanţate in cadrul acestui domeniul major de intervenţie trebuie să fie depuse
de unitati administrativ-teritoriale (autoritate a administraţiei publice locale, APL), la nivel de
municipiu reşedinţă de judeţ si sa propuna masuri de crestere a eficientei energetice din categoriile
de activităţi eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului.
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Alocarea financiară (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă) pentru
domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinte” pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizată in mod egal
intre cele 8 regiuni de dezvoltare.
Astfel, alocarea financiară ce revine fiecărei regiuni de Dezvoltare este de 22,80 milioane euro
(FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă).
Pana in prezent au fost depuse 12 cereri de finantare, dintre care:
• 4 cereri de finantare au fost retrase de soliciant;
• 8 cereri de finantare au fost inregistrate, pentru acestea urmand procesul de verificare a
conformitatii si eligibilitatii; valoarea solicitata totala este de 6,18 milioane euro.
Municipiile resedinta de judet care au depus pana in prezent cereri de finantare, cereri de finantare
care au ramas in proces de evaluare, sunt: Municipiul Galati (5 cereri de finantare – 11 blocuri),
Municipiul Buzau (3 cereri de finantare – 53 de blocuri).

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.
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor
şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale, prevăzută a se realiza prin REGIO,
va contribui la dezvoltarea regionala, atrăgând în circuitul economic zone mai putin dezvoltate. Se
urmăreşte ca aceste reţele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de
capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o
dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv în
zonele rurale.
Pana la suspendarea depunerii de cereri de finantare (respectiv in anul 2008), au fost depuse un
numar de 20 de proiecte, dintre care 16 au fost contractate. Valoarea totală solicitată pentru cele 20
proiecte este de 167,83 milioane euro.
•
•
•

16 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 129,19 milioane euro;
1 proiect este in etapa de vizita la fata locului (proiect inclus initial in lista de rezerva),
valoarea solicitata fiind de 4,77 milioane euro;
1 proiect se afla in etapa de pregatire/verificare a proiectului tehnic (proiectul fiind initial
inclus in lista de rezerva), valoarea solicitata fiind de 6,08 milioane euro.
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Valoarea solicitata totala a celor 18 proiecte aprobate la finanţare reprezinta peste 123,02% faţă de
valoarea alocată, respectiv 140,05 mil. euro faţă de 113,84 mil. euro.
• 1 proiect este inclus in lista de rezerva, valoarea solicitata fiind de 19,47 milioane euro.
Pentru acest proiect, OI POR Regiunea Sud-Est a solicitat aprobarea de catre AM POR continuarea
procesului de evaluare, selectie si contractare. Propunerea este in analiza la AM POR.
Pentru cresterea gradului de accesibilitate in zonele turistice, REGIO Sud-Est finanteaza 3 proiecte,
respectiv:
•

2 proiecte prin care s-a realizat reabilitarea de sectiuni de drumuri judetene in judetul
Tulcea, respectiv: Tulcea – Murighiol- Dunavat si Tulcea –Niculitel;

•

1 proiect de reabilitare a unui drum judetean, care asigura legatura dintre muncipiul Buzau si
o zona turistica desosebita din muntii Buzaului, spre comuna Merei.

Pentru fluidizarea traficului si asigurarea legaturii unor zone rurale cu reteaua de drumuri nationale
REGIO finanteaza reabilitarea a 10 drumuri judetene:
In judetul Braila: 1 proiect de reabilitare a unui drum judetean (DJ 211A/DJ212) care asigura
legatura dintre localitatile Viziru- Cuza- Voda- Mihai Bravu (jud Braila).
In Judetul Buzau: 1 proiect care vizeaza reabilitarea unui drum judetean care asigura accesul la
zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau.
In judetul Galati: 2 proiecte care vizeaza reabilitarea a doua drumuri judetene care asigura legatura
dintre localitatile situate in nordul judetului cu municipiul Galati, respectiv DJ 235 Galati- Cudalbi
– Baleni si DJ 251 care asigura legatura intre municipiile Galati si Tecuci, traversand mai multe sate
si comune.
In judetul Vrancea: 2 proiecte care vizeaza reabilitarea a doua drumuri judetene, DJ 204 E care
asigura legatura dintre localitatile Marasesti si Panciu, precum si DJ 205 R intre localitatile CotestiPoiana Cristei.
In judetul Constanta: 2 proiecte de reabilitare a doua drumuri judetene, respectiv: DJ 228, care
asigura legatura intre localitatile Nazarcea si Ovidiu si DJ 223, tronsonul Cernavoda-RasovaAliman-Ion Corvin.
In judetul Tulcea: 2 proiect care vizeaza:
-

reabilitatea drumului judetean care asigura legatura cu zona turistica Murighiol – Uzlina
– Dunavat- Lacul Razim (DJ 22C, DJ 229 L, DJ 229 M);

-

reabilitarea infrastructurii care asigura accesul catre Manastirile Tulcene (DJ 229, DJ
229A, 229 C, 229 E, 229 F).
REGIO finanteaza un numar de 6 proiecte de reabilitare a drumurilor urbane, dupa cum urmeaza: 2
artere importante de circulatie in municipiul Braila; strazile Dorobantilor si Grivitei, in municipiul
Galati – strada Basarabiei, in municpiul Tulcea – o sosea care asigura conectarea zonei de est a
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municiului cu zona centrala, in municipiul Medgidia o artera importanta de circulatie care va
fluidiza semnificativ traficul in municipiu, precum si modernizarea unor drumuri in localitatea
Techighiol – jud Constanta.
Până la 31 octombrie 2013, au fost finalizate 12 proiecte, din care: 8 proiecte care vizeaza
reabilitarea de drumuri judeţene, rezultatul fiind 238 km reabilitati de drum judetean, 3 proiecte care
vizeaza reabilitarea de străzi urbane, rezultatul fiind 8 km reabilitati de strazi urbane si 1 proiect
care vizeaza reabilitarea unui drum de centura de 5 km.
Stadiul contractarii si platilor efectuate pe Axa prioritara 2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei
de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

113,84

Contracte semnate* (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

16

129,19

%

mil. Euro

%

113,48

82,21

72,22

*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.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de intervenţie:
Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate – (buget alocat FEDR + Buget stat -22,54 milioane Euro).
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a
acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.
Acest obiectiv se poate atinge prin realizarea unor proiecte care vizeaza reabilitarea/modernizarea
clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor, precum si achiziţionarea de echipamente pentru spitale
/ambulatorii. Avand in vedere bugetul disponibil la nivel regional, proiectele depuse au vizat in
principal realizarea unor interventii de modernizare a infrastructurii de sanatate publica aflata in
proprietatea/ administrarea autoritatilor locale.
•

Pana in prezent, au fost contractate 16 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 27,24
milioane euro;
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•

un proiect se afla in etapa de precontractare (inclus initial in lista de rezerva), valoare
solicitata de 1,69 milioane euro.

Valoarea solicitata totala a celor 17 proiecte aprobate la finanţare reprezinta 128,35% faţă de
valoarea alocată, respectiv 28,93 mil. euro faţă de 22,54 mil. euro.
•

3 proiecte sunt incluse in lista de rezerva, valoarea solicitata totala fiind de 9,74 milioane
euro.

In functie de decizia Comisiei Europene privind realocarea unei sume in valoare de 350 milioane
euro din FEDR catre POR, va fi posibila asigurarea resurselor financiare necesare contractarii
acestor 3 proiecte din lista de rezerva.
Proiectele vizează reabilitatea/modernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgenţă sau de
specialitate. Până în prezent, au fost finalizate 8 proiecte, 8 ambulatorii fiind modernizate,
dezvoltare si echipate, după cum urmează:
- In Judetul Braila, - 3 proiecte in municipiul Braila, respectiv: 2 proiecte pentru ambulatoriul
Spitalului Judetean de Urgenta Braila si 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului de
Pneumoftiziologie;
- In judetul Buzau - 1 ambulatoriu in Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv ambulatoriul de
specialitate al Spitalului Municipal;
- În judetul Constanta – ambulatoriul de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Constanta din Municipiul Constanta;
- în Judetul Galaţi – 2 ambulatorii, respectiv: ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenta pentru
copii Sfantul Ioan si cel al Spitalului Clinic Sfantul Apostol Andrei din Municipiul Galati;
- In judetul Vrancea – 1 ambulatoriu, respectiv ambulatoriul Spitalului Municipal Adjud.
Aceste proiecte au contribuit la creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor, unităţile
medicale respective fiind modernizate şi echipate cu aparatură de înaltă performanţă.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 14
milioane euro, reprezentand peste 63% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu
major de interventie.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 3.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

22,54

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

16

27,24

www.inforegio.ro
Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0339/401.018; 0339/401.017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web : www.adrse.ro

%

mil. Euro

%

120,85

14,26

63,27

*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.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie a fost suspendata
in data de 25 iunie 2012, ora 16.00.
Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale - (buget alocat FEDR + Buget stat -12,92 milioane Euro).
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii,
pentru asigurarea unui acces al cetatenilor la astfel de servicii.
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 24,49 milioane euro.
•

16 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanti, valoarea solicitata totala de 8,38 milioane
euro;

•

26 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata de 12,11 milioane euro;

•

5 proiecte se afla in etapa de precontractare (incluse initial in lista de rezerva si pentru care
AM POR a aprobat la propunerea OI POR Regiunea Sud-Est continuarea procesului de
evaluare, selectie si contractare in 2012), valoare solicitata de 2,81 mil euro.

Valoarea solicitata totala a celor 31 proiecte aprobate la finanţare reprezinta aproximativ peste
116% faţă de valoarea alocată, respectiv 14,92 mil. euro faţă de 12,92 mil. euro.
•

3 proiecte sunt incluse in lista de rezerva, valoarea solicitata totala fiind de 1,18 milioane
euro.

OI POR Regiunea Sud-Est a propus catre AM POR continuarea procesului de evaluare, selectie si
contractare pentru aceste 3 proiecte din lista de rezerva, propunere aflata in analiza la AM POR.
REGIO finanteaza un numar de 26 proiecte care vizeaza rezolvarea problemelor diferitelor grupuri
tinta:
- 7 proiecte de creare/ modernizare/ extindere a unor camine de batrani – 2 proiecte in
municipiul Constanta, cate 1 proiect in municipiile Galati, Focsani si Mangalia, 1 proiect in
Orasul Panciu, 1 proiect in Comuna Fitionesti si 1 proiect in Comuna Jaristea.
- Pentru recuperarea si integrarea persoanelor aflate in dificultate sunt finantate un numar de 7
proiecte – 3 proiecte de extindere a centrelor socio-medicale (2 proiecte in municipiul
Galati, 1 proiect in comuna Pechea – judetul Galati, 1 proiect de reabilitare a centrului de
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-

asistenta paleativa de la Baldovinesti – judetul Braila), 1 proiect de modernizare si extindere
a unui centru pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap – in municipiul Galati, 1
centru de recuperare si reabilitare neuropsihica in comuna Horia, judetul Tulcea; 1 proiect in
Orasul Panciu de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte.
1 proiect in municipiul Constanta, care vizeaza extinderea unui centru de primire in regim
de urgenta a mamei si copilului;
2 proiecte care vizeaza imbunatatirea infrastructurii sociale destinate persoanelor aflate in
dificultate localizate in orasul Techirgiol – judetul Constanta;
2 proiecte care vizeaza extinderea unor centre de asistenta socio-medicala pentru persoanele
varstnice – unul in comuna Cumpana – judetul Constanta, celalalt in orasul Pogoanele –
judetul Buzau;
3 proiecte care vizeaza modernizarea unor Centre destinate recuperarii copiilor cu nevoi
specifice/ cu dizabilitati, fiind localizate in municipiile Galati, Buzau si Constanta;
1 proiect vizeaza realizarea unui centru multifunctional pentru tineri in Municipiul Galati.
1 proiect vizeaza extinderea unui centru pentru recuperarea tinerilor cu handicap la Adjud;
1 proiect vizeaza modernizarea si dotarea unui centru pentru copii, in Comuna Lopatari,
Judetul Buzau.

Până în prezent, au fost finalizate 17 proiecte, după cum urmează:
- în judeţul Brăila, comuna Baldovineşti – 1 centru socio-medical,
- in judetul Buzau: în municipiul Buzău - 1 centru de zi pentru copii cu dizabilităţi, in orasul
Pogoanele - 1 centru de asistenţă medico-socială de tip rezidenţial;
în
judetul Constanta: in municipiul Constanţa – 4 proiecte respectiv: 2 proiecte de realizare a
infrastructurii pentru persoane vârstnice (modernizare camin si corp cantina), 1 centru de
plasament şi 1 centru de primire în regim de urgenţă pentru mamă şi copil; în oraşul
Techirghiol 2 proiecte – un centru de recuperare neuropsihiatrică şi un centru de îngrijire şi
asistenţă; în municipiul Mangalia – un cămin pentru persoane vârstnice,
- în judetul Galati: in municipiul Galaţi 4 proiecte – un cămin pentru persoane vârstnice, un
centru de recuperare, un centru medico-social si un centru multifunctional pentru tineri;
- în judetul Vrancea: in municipiul Focşani – un cămin pentru persoane vârstnice; in comuna
Fitionesti – un centru de asistenta pentru persoane varstnice.
- In judetul Tulcea: in Comuna Horia – un centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.
Numărul persoanelor care beneficiază de rezultatele implementării acestor proiecte este de peste
2035 de persoane.
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Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale

12,92

Contracte semnate (FEDR+BS)

FEDR+BS
autorizat de
AMPOR

Nr.

mil.
Euro

%

mil.
Euro

%

26

12,11

93,73

8,39

64,94

*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.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a
fost suspendata in data de 30 iulie 2010.
Domeniul major de intervenţie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale pentru interventii in situatii de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,92
milioane Euro)
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de
intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Solicitantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie este Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară pentru situatii de urgenta (A.D.I.), cu sediul la Constanta constituită la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in august 2009, membrii fiind cele 6 consilii judetene din regiune.
Contractul de finantare pentru prima cerere de finantare depusa in cadrul acestui DMI a fost semnat,
valoare solicitata fiind de 8,25 milioane euro si 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.
Dotarea Bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta va contribui la reducerea
decalajelor actuale dintre capacitatea de raspuns la situatii de urgenta din regiune fata de media
europeana.
In prezent, se afla in proces de elaborare cea de-a doua cerere de finantare, in valoare de cca 4,67
milioane euro.
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In mai 2013, a fost publicat Corigendum-ul nr. 6 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.3 prin care
s-a modificat lista de echipamente eligibile, respectiv au fost incluse in lista echipamentelorce pot fi
achizitonate urmatoarele: autofreze de zăpadă si salupe de intervenţie PSI.
De asemenea, a fost publicat Ordinul nr. 923/martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/2007
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie
"Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului
operaţional regional 2007-2013.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.3 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu
echipamente a bazelor operationale pentru
interventii in situatii de urgenta

12,92

Contracte semnate (FEDR+BS)

FEDR+BS
autorizat de
AMPOR

Nr.

mil.
Euro

%

mil.
Euro

%

1

8,25

63,85

3,12

24,15

*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.

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).
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor
pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a
creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.
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 2009) au fost depuse 107
proiecte (valoare solicitata totala de 109,25 milioane euro).
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•

12 proiecte au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitata de 12,49 milioane euro;

•

48 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 43,28 milioane euro;

Cele 48 proiectele finantate pana in prezent vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii
educationale, pentru un numar semnificativ de beneficiari finali pe mai multe tipuri de invatamant.
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.
In domeniul invatamantului special, se afla in implementare un numar de 10 proiecte de
reabilitarea si modernizare a infrastructurii scolilor speciale, respectiv 3 proiecte in municipiul
Constanta, 3 proiecte in Municipiul Buzau, in judetul Vrancea fiind in proces de reabilitare si
modernizare 3 scoli speciale; o scoala speciala in judetul Galati.
In domeniul invatamantului obligatoriu se afla in implementare un numar 37 proiecte dintre care:
- 21 proiecte in mediul urban prin care se modernizeaza si doteaza urmatoarele: 10 scoli in
Judetul Braila din care 8 scoli in municipiul Braila, 2 scoli in orasul Insuratei; 5 scoli in
Judetul Galati, din care 4 scoli in municipiul Galati, 1 proiect in municipiul Tecuci; 4 scoli
in Judetul Vrancea din care 3 proiecte in municipiul Focsani si 1 proiect in Orasul Panciu; 1
scoala in Judetul Buzau, in municipiul Ramnicu Sarat; 1 proiect in judetul Constanta, in
Orasul Negru Voda;
- 16 proiecte in mediul rural prin care se modernizeaza si doteaza urmatoarele: 2 scoli in
judetul Vrancea in comunele Campineanca si Gugesti, 2 scoli in judetul Tulcea in comunele
Topolog si Greci, 3 scoli in judetul Braila in comunele Maxineni, Ramnicelu si Gradistea, 2
scoli in judetul Buzau in comunele Sapoca si Glodeanu, 5 scoli si un campus scolar in
judetul Constanta, respectiv 2 scoli in Comuna 23 August si cate una in Comuna Valu lui
Traian si Comuna Poarta Alba din judetul Constanta si Campusul scolar in Comuna
Cumpana, 2 scoli in judetul Galati in comunele Liesti si Scinteiesti.
•

1 proiect se afla in etapa de precontractare (inclus initial in lista de rezerva pentru care AM
POR a aprobat, la propunerea OI POR Regiunea Sud-Est, continuarea procesului de
evaluare, selectie si contractare), valoare solicitata totala de 1,49 milioane euro;

•

2 proiecte se afla in etapa de depunere/verificare a proiectului tehnic (incluse initial in lista
de rezerva), valoare solicitata totala de 1,13 mil euro.

Valoarea solicitata totala a celor 51 proiecte aprobate la finanţare reprezinta 124,09% faţă de
valoarea alocată, respectiv 45,91 mil. euro faţă de 37,00 mil. euro.
•

44 proiecte sunt incluse in lista de rezerva, valoarea solicitata totala fiind de 50,86 milioane
euro.
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Pentru primele 3 proiecte din lista de rezerva, OI POR Regiunea Sud-Est a propus catre AM POR
continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare in luna iulie 2013. Aceasta propunere de
contractare se afla in analiza la AM POR.
Până în prezent, au fost modernizate 34 de şcoli (in cadrul a 33 de proiecte), după cum urmează:
- 11 şcoli din învăţământul obligatoriu in Judetul Braila– 6 în municipiul Brăila, 2 în oraşul
Însurăţei, câte una în comunele: Gradiştea, Măxineni şi Râmnicelu;
- 4 scoli in Judetul Buzau, din care 2 scoli speciale in Municipiul Buzau, o scoala in Comuna
Glodeanu Sarat si o scoala in Comuna Sapoca;
- 5 şcoli în judeţul Constanţa – 3 şcoli speciale în municipiul Constanţa şi doua scoli din
reţeaua învăţământului obligatoriu în comuna 23 August;
- 8 şcoli în judeţul Galaţi – o scoala speciala in municipiul Galati, 3 instituţii şcolare pentru
învăţământul obligatoriu în municipiul Galaţi, una în municipiul Tecuci, una in Comuna
Scinteiesti, doua scoli in comuna Liesti;
- 4 scoli în judeţul Vrancea – cate o şcoală specială în comuna Mihălceni si Comuna
Maicanesti şi alte doua scoli, in comunele Câmpineanca si Gugesti;
- 2 scoli in Judetul Tulcea – cate una in Comuna Topolog si in Comuna Greci.
În urma implementării acestor proiecte, un număr de 11.029 de elevi beneficiază de noile condiţii
create.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, pana in prezent, au fost realizate plati catre
beneficiari de peste 19 milioane euro, reprezentand aproximativ 54% din valoarea totala alocata
regiunii pentru acest domeniu major de interventie.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 3.4 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

37,00

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

48

43,28

%

mil. Euro

%

116,97

19,96

53,95

*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.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a
fost suspendata in data de 16 octombrie 2009.
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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 – 33,44 milioane
Euro, (dupa realocarea sumei de 3,7 milioane euro de la acest DMI catre AP 5).
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea şi modernizarea structurilor
regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi
dezvoltarea economiilor locale şi regionale.
Prin proiectele care se implementeaza in cadrul acestui domeniu major de interventie, REGIO
Sud-Est finanteaza construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri, care asigură o serie de facilităţi
si spaţii pentru desfăşurarea de activităţi economice, spatii care vor fi utilizate de catre operatorii
economici, cu precădere micro-intreprinderi si IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau
prestare de servicii. In acest fel, se pot finanta proiecte de realizare a centrelor de afaceri sau a
parcurilor industriale, nefiind eligibile activitatile de construire/extindere de centre comerciale.
Principalele activitati realizate in cadrul acestor proiecte sunt: construirea/ modernizarea/ extinderea
utilităţilor de bază (alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, canalizare), conectarea la reţele
de internet, reabilitarea spatiilor de productie, a infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces.
Este important de subliniat, ca in cadrul acestei axe prioritare, proiectele trebuie sa respecte regulile
impuse de ajutorul de stat, firmele avand o serie de obligatii cu privire la asigurarea contributiei
proprii pentru finantarea proiectului. Astfel, in conformitate cu regula ajutorului de stat, in Regiunea
de dezvoltare Sud-Est, in cazul in care beneficiarul este o micro-intreprindere, atunci nivelul
contributiei proprii este de cele putin 30% raportat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, in
cazul unei firme mijlocii de 40%, in cazul unei firme mari de minimum 50 %.
Până de data suspendarii depunerii de proiecte la nivelul regiunii (10 mai 2011), au fost depuse 37
proiecte, valoare solicitata totala de 131,49 milioane euro.
•

26 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala fiind de 100,58 milioane euro ;

•

9 proiecte au fost contractate, valoare solicitata fiind de 19,63 milioane euro ;

•

1 proiect se afla in etapa de vizita la fata locului, valoare solicitata fiind de 10,62 milioane
euro ;

•

1 proiect se afla in etapa de verificare a documentatiei de contractare, valoare solicitata
totala fiind de 0,65 milioane euro.

Valoarea solicitată prin cele 11 proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie, contractate este
de 30,89 milioane euro, reprezentand 92,39% fata de valoarea alocata regiunii pentru perioada
2007-2013, dupa realocare.
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Pana in prezent, 4 proiecte au fost finalizate, dupa cum urmeaza:
-

o structura de afaceri in Municipiul Buzau;

-

3 structuri de afaceri in Judetul Constanta: 1 proiect in Municipiul Constanta, 1 proiect in
Comuna Poarta Alba si 1 proiect in Eforie Nord.

Au fost create 52 locuri de munca (in primul an de la finalizarea structurii).

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 4.1 este urmatorul:
Alocari
(FEDR+
BS) 20072013

Domeniul major de intervenţie (DMI)

mil. Euro
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi
locală

33,44

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR

Nr.

mil. Euro

9

19,63

%

mil.
Euro

%

58,70

3,98

11,90

*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.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a
fost suspendata in data de 10 mai 2011.
Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. (buget
alocat FEDR + Buget stat - 29,64 milioane euro).
Pot beneficia de fonduri europene, proiecte care prevăd achiziţionarea de echipamente şi tehnologii
noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii,
achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software) şi construirea/extinderea/modernizarea
spaţiilor de producţie/prestare servicii ale microîntreprinderii.
REGIO sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii care
utilizează potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai
mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, având un rol
primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 (DMI 4.3) reprezintă
un domeniu atractiv pentru aplicanţi, fiind depuse 526 de proiecte, in cadrul celor doua apeluri de
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proiecte, valoarea totala solicitata depasind de peste trei ori valoarea alocata regiunii pentru 20072013.
La Apelul 1 de proiecte, lansat in 13 martie 2008, termenul limita de depunere a proiectelor pentru
primul apel de proiecte a fost 16 iunie 2008, ora 16.00. In cadrul acestui prim apel de proiecte,
valoarea contributiei proprii a solicitantului a fost de min 30% din valoarea totala eligibila a
proiectului.
Au fost depuse 80 de proiecte din care au fost contractate 40 proiecte, valoarea solicitata totala de
3,75 milioane euro, rata de contractare fiind de 50%.
Dintre acestea, pana in prezent, au fost finalizate 22 de proiecte si 18 proiecte au fost reziliate. Cele
22 proiecte finalizate au o valoare solicitata totala de 1,58 milioane euro.
În judeţul Brăila, 3 microîntreprinderi au beneficiat de fonduri europene prin REGIO, 2 cabinete
veterinare achiziţionând echipamente de ultimă generaţie în diagnosticarea şi realizarea de
intervenţii medico-chirurgicale, iar un alt beneficiar şi-a achiziţionat echipamente de înaltă
performanţă pentru utilarea unui laborator mobil pentru realizarea şi diagnosticarea reţelelor de
cablu şi fibră optică.
În judeţul Buzău, 5 microîntreprinderi şi-au achiziţionat prin REGIO Sud-Est linii tehnologice
pentru fabricarea tâmplăriei din geam termopan şi linii tehnologice pentru lucrări de construcţii de
complexitate ridicată, sisteme IT (hardware şi/sau software), echipamente specifice activităţii de
reparaţii şi intreţinere autovehicule şi echipamente şi programe informatice specifice activităţii de
topometrie.
In Judetul Constanta, 5 microintreprinderi au achiziţionat echipamente pentru modernizarea unei
fabrici de confecţii metalice, echipamente şi utilaje pentru foraje mecanice de adâncime, sisteme IT
pentru activităţi de management financiar şi servicii contabile şi echipamente pentru o spălătorie şi
curăţătorie ecologică.
In judeţul Galaţi, 3 microîntreprinderi au beneficiat pana in prezent de fonduri nerambursabile prin
REGIO, una pentru modernizarea şi achiziţia de echipamente performante în cadrul unui salon de
înfrumuseţare, una pentru achiziţia de echipamente şi utilaje performante pentru dezvoltarea
activităţii în domeniul fabricării de tâmplărie din pvc cu geam termopan şi una pentru achiziţia de
echipamente şi utilaje ce vor fi folosite în domeniul construcţiilor.
In judetul Tulcea, 3 microîntreprinderi din judeţul Tulcea au achiziţionat echipamente şi utilaje de
ultimă generaţie pentru un service de electrocasnice şi echipamente IT şi un service auto şi au
achiziţionat echipamente IT performante pentru activităţi de management financiar şi servicii
contabile.
Apelul 2 de proiecte fost lansat in data de 2 noiembrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie
2009.
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Depunerea de cereri de finantare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data
de 25 octombrie 2010, pana la suspendare fiind depuse 446 cereri de finantare, valoare solicitata
totala de peste 70 milioane euro.
In luna mai 2010, Comitetul de Monitorizare a POR a aprobat modificarea POR pentru acest
domeniu major de interventie, dupa cum urmeaza:
• valoarea maximă a finanţării acordate a devenit 100% din cheltuielile eligibile ale
proiectelor;
• criteriul 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”.
Odata cu eliminarea contributiei proprii a 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 2010 cand a fost publicata eliminarea
contributiei proprii la cheltuielile eligibile) ritmul de depunere era de 16 cereri de finantare pe luna,
dupa modificarea din luna iulie 2010, am ajuns sa inregistram peste 100 cereri de finantare/ luna.
In acelasi timp, a crescut foarte mult si numarul cererilor de finantare respinse in diferite etape,
respectiv:
- in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, aproximativ 15% din
totalul cererilor de finantare depuse;
- in etapa de evaluare tehnica si financiara, aproximativ 25% din cererile de finantare
evaluate.
Pana in prezent, in cadrul acestui al doilea apel de proiecte, au fost semnate 161 contracte, valoarea
solicitata totala fiind cca 24,22 milioane euro.
Proiectele vizeaza investitii in domenii diverse: diagnosticarea şi realizarea de intervenţii medicochirurgicale, laborator mobil pentru realizarea şi diagnosticarea reţelelor de cablu şi fibră optica;
fabricarea tâmplăriei din geam termopan şi linii tehnologice pentru lucrări de construcţii de
complexitate ridicată; sisteme IT (hardware şi/sau software), activitatea de reparaţii şi intreţinere
autovehicule; echipamente şi programe informatice specifice activităţii de topometrie; confecţii
metalice, echipamente şi utilaje pentru foraje mecanice de adâncime, sisteme IT pentru activităţi de
management financiar şi servicii contabile; servicii de spălătorie şi curăţătorie ecologică.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au fost finalizate 152 de proiecte de dezvoltare a
microintreprinderilor, prin care s-au creat 777 de locuri de muncă.
In prezent:
•

24 proiecte se afla in etapa de precontractare – care se incadreaza in 100% (vizita la fata
locului, documentatie de contractare), valoarea solicitata totala fiind de 3,65 milioane euro;
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•

10 proiecte se afla in etapa de precontractare – care se incadreaza in 110% (etapa de vizita la
fata locului), valoarea solicitata totala fiind de 1,72 milioane euro;

•

8 proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoarea solicitata totala fiind de
1,09 milioane euro;

•

44 proiecte se afla in etapa de verificare preliminara (conformitate administrative si
eligibilitate), valoare solicitata totala de 6,53 milioane euro.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 22
milioane euro, reprezentand aproximativ 75% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest
domeniu major de interventie.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 4.3 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie
(DMI)

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

%

mil. Euro

%

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării
29,64
183
25,80
87,04
22,22
74,97
microîntreprinderilor
*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.

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 – 45,44 milioane euro (30,57 mil euro alocare initiala + 14,87 mil euro realocare de la DMI 4.2)
Dezvoltarea turismului cultural reprezinta una dintre prioritatile de dezvoltare regionala, proiectele
implementate in acest domeniu avand o contributie importanta asupra cresterii gradului de
atractivitate pentru investitii si asupra crearii de noi locuri de muncă.
Investiţiile în turismul cultural vor permite Regiunii de Dezvoltare Sud-Est să folosească avantajele
oferite de potenţialul turistic in general, precum şi de turismul cultural in special, prin
îmbunătăţirea utilizarii avantajelor competitive ale regiunii.
Programul Operational Regional 2007-2013 finanteaza atat reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
recunoscute ca fiind de valoare nationala sau universala, indiferent de localizarea acestora (in zona
urbana sau rurala), cat si obiectivele de patrimoniu cultural de importanta locala, situate in mediul
urban.
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Pana la data suspendarii depunerii de proiecte la nivelul regiunii (20 ianuarie 2011), au fost depuse
23 proiecte (valoare totala solicitata de 62,57 milioane euro).
•
•

4 proiecte au fost respinse/ retrase de catre solicitanti, valoare totala solicitata fiind de 5,31
milioane euro;
19 proiecte au fost contractate, valoare solicitata fiind de 57,25 milioane euro;

Astfel, in judetul Constanta se afla in implementare 4 proiecte, respectiv:
- 1 proiect de consolidare a cladirii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta;
- 1 proiect de reabilitare a Complexului Trapaeum Traiani;
- 1 proiect de conservare, restaurare si valorificare a patrimoniului istoric si cultural al
Municipiului Mangalia – Situl arheologic Callatis;
- 1 proiect de restaurare, consolidare, protectie, conservare si punere in valoare a sitului
arheologic Cetatea Capidava.
In judetul Vrancea, REGIO finanteaza 2 proiecte:
- 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 complexului arhitectural medieval al manastirii Ratesti si
includerea acestuia in circuitul turistic.

In judetul Galati, REGIO finanteaza 3 proiecte:
-

lucrarile de reabilitare a cladirii Casei de Cultura a Municipiului Tecuci;
lucrarile de reabilitare a Muzeului din Municipiul Tecuci;
consolidarea, reabilitarea si modernizarea Palatului Episcopal – Muzeul istoriei, culturii si
spiritualitatii crestine de la Dunarea de Jos.

In judetul Tulcea, REGIO finanteaza 2 proiecte:
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-

-

in municipiul Tulcea, 1 proiect prin care s-a infiintat un Complex Muzeal de Patrimoniu
Cultural Nord Dobrogean, prin reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu, respectiv Muzeul
de Arta Tulcea si Casa Avramide. Acest complex va realiza o evidenţiere a identităţii
tulcene în cadrul identităţii regionale dobrogene, care va putea fi pusă în valoare prin
intermediul acestui nou obiectiv touristic;
Reabilitarea si modernizarea imobilului Monument Paleocrestin Niculitel.

In judetul Braila, in municipiul Braila, REGIO finanteaza 3 proiecte de restaurare a unor cladiri de
patrimoniu si introducerea acestora in circuitul turstic:
Unul dintre proiecte a vizat recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Judeteana Panait
ISTRATI, prin construirea unui obiectiv de investitii destinat sa puna in valoare o cladire de
patrimoniu. Noua locatie va oferi premisele organizarii de manifestari culturale, organizarea de
expozitie de carte veche, expozitie permanenta de publicatii ale minoritatilor etnice, precum si
organizarea de alte evenimente culturale.
Al doilea proiect a vizat reabilitarea si punerea in valoare a cladirii Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, cladirea fiind amplasata in centrul istoric al
municipiului Braila.
Al treilea proiect are ca obiectiv reabilitarea unor cladiri de parimoniu situate in centrul istoric al
municipiului Braila, in vederea infiintarii unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan, o personalitate
a vietii stiintifice romanesti.
In Judetul Braila, Regio finanteaza 1 proiect care vizeaza Restaurarea, consolidarea, punerea in
valoare si introducerea in circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al Manastirii
Maxineni.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Sud, valoarea solicitata totala a celor 19 proiecte contractate
reprezinta 125,99% faţă de valoarea alocată, respectiv 57,25 mil. euro faţă de 45,44 mil. euro.
Până în prezent, au fost finalizate 7 proiecte care au vizat:
- in Judetul Braila, trei proiecte: reabilitarea si punerea in valoare a cladirii Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, recompunerea
ansamblului arhitectural Biblioteca Judeteana Panait Istrat si reabilitarea unor cladiri de
parimoniu situate in centrul istoric al municipiului Braila, in vederea infiintarii unui muzeu
dedicat memoriei Anei Aslan ;
- in Judetul Constanta, doua proiecte: consolidarea clădirii Muzeului de Arheologie si
reabilitarea Monumentului Trimfal Tropaeum Traiani;
- in Judetul Galati, un proiect: modernizarea Casei de Cultură din municipiul Tecuci;
- in Judetul Tulcea, un proiect: restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu în
municipiul Tulcea, respectiv Muzeul de Arta Tulcea si Casa Avramide.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de 25
milioane euro, reprezentand peste 55% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu
major de interventie.
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Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 5.1 este urmatorul:
Alocari
(FEDR+
BS) 20072013

Domeniul major de intervenţie (DMI)

mil. Euro
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe

45,44

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat
de AMPOR

Nr.

mil. Euro

19

57,25

%

mil.
Euro

%

125,99

25,00

55,02

*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.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul regiunii a fost suspendata in data
de 20 ianuarie 2011.
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 – 46,44 milioane euro, (dupa realocarea sumei de 3,7 milioane de
euro de la DMI 4.1)
Obiectivele domeniului major de intervenţie 5.2 sunt urmatoarele:
 Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
 Diversificarea serviciilor turistice;
 Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor
şi a duratei sejurului.
In cadrul primului apel de proiecte au fost depuse 32 proiecte din care:
• 18 proiecte au fost respinse ;
• 2 contracte au fost reziliate;
• 12 proiecte sunt in implementare, valoare solicitata totala de 15,71 milione euro.
Cel de-al doilea apel de proiecte a fost lansat in data de 30 octombrie 2009, cu depunere incepand
din data de 23 noiembrie 2009.
Au fost depuse 43 cereri de finantare, valoarea totala solicitata fiind de 100,80 milioane euro.
•

23 proiecte au fost respinse/ retrase de solicitanti in diferite etape/reziliate, valoarea
solicitata totala fiind de 52,25 milioane euro;

•

7 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata fiind de 11,77 milioane euro;
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•

5 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoarea solicitata totala fiind de 8,74 milioane
euro;

•

2 proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoarea solicitata fiind de 9,46
milioane euro;

•

1 proiect se afla in etapa verificare a conformitatii administrative a proiectului tehnic,
valoarea solicitata fiind de 1,35 milioane euro.

•

5 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata fiind de 18,11 milioane euro.

Ca urmare a realocarii sumei de 3,7 milioane de euro de la DMI 4.1, AM POR a aprobat
continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru doua proiecte, un proiect al unui
solicitant privat si un proiect al unei autoritati publice locale.
Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii de turism, pentru mai multe tipuri de
activitati turistice.
• Structuri de cazare
In judetul Constanta, se implementeaza 5 proiecte, respectiv:
- 2 proiecte de extindere si echipare a unor cladiri avand functiunea de hoteluri, in
statiunile Mamaia si Neptun;
- 2 hoteluri in statiunile Eforie Nord si Jupiter;
- 1 proiect de modernizare a unui hotel plutitor.
In judetul Buzau, se implementeaza 2 proiecte, respectiv:
- 1 proiect de reabilitare si modernizare a unui complex turistic in Municipiul Buzau;
- 1 proiect de reabilitare a unui han turistic in Comuna Merei.
In judetul Tulcea, se implementeaza 2 proiecte, respectiv:
- 1 proiect care vizeaza modernizarea si extinderea unui complex turistic in localitatea
Murighiol;
- 1 proiect care vizeaza modernizarea unui hotel in Municipiul Tulcea.
• Structuri de agrement
In judetul Constanta se implementeaza 9 proiecte care vizeaza realizarea de infrastructura de
agrement, din care:
- 2 proiecte care vizeaza infiintarea de structuri de agrement in Municipiul Constanta;
- 2 proiecte in Orasul Techirghiol, respectiv o zona de agrement si amenajarea malului
Lacului Techirghiol;
- 4 proiecte care vizeaza infiintarea de structuri de agrement; cate 1 proiect in
Localitatile Eforie si Neptun si 2 proiecte in Comuna 23 August;
- 1 proiect de reabilitare si ecologizare a lacurilor Neptun in localitatea Mangalia.
In Judetul Buzau se implementeaza 1 proiect care vizeaza realizarea unei structuri de agrement
in Statiunea Sarata Monteoru.
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Până în prezent, au fost finalizate 13 proiecte, dintre care:
- 5 proiecte care vizeaza infrastructura de agrement (in Mamaia, Eforie Nord, Neptun,
Mangalia si Comuna 23 August;
- 8 structuri de cazare reabilitate şi modernizate (2 proiecte in judetul Buzau - un
complex turistic si un han turistic; 4 proiecte in judetul Constanta – 4 hoteluri in
statiunile Mamaia, Neptun, Eforie Nord si Jupiter; 2 proiect2 in judetul Tulcea - un
hotel in Municipiul Tulcea si un complex turistic la Murighiol.
In cadrul celor 13 proiecte finalizate, au fost create 277 locuri de munca.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 19
milioane euro, reprezentand peste 45% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu
major de interventie.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 5.2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+
BS) 20072013
mil. Euro

Contracte semnate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

%

mil. Euro

%

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea
46,44
19
27,48
59,17
19,77
42,57
resurselor naturale şi creşterea calităţii
serviciilor turistice
*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.

Depunerea de proiecte in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie, pentru schema public –
privat, a fost suspendata incepand cu data de 20 august 2013.
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