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STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013
IN REGIUNEA SUD-EST

• s-a inregistrat depasirea valorii alocate Regiunii pentru perioada
2007-2013 pentru 6 din domeniile majore de interventie ale POR;
• Un domeniu major de interventie (DMI 4.2 Reabilitarea siturilor
industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati)
neaccesat de la data lansarii, respectiv 25 aprilie 2008, pana in
prezent;
• Contractarea a 111 proiecte, valoare solicitata totala de peste 229
milioane euro.
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AXA PRIORITARA 1 - Sub-Domeniul Centre Urbane

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere .

Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget
stat) este de 180,64 milioane euro.
•

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea
financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 54,19 milioane euro. Au fost depuse
11 planuri integrate de dezvoltare urbana. Toate cele 11 PIDU-uri au fost declarate conforme, toate
cererile de finantare care le insotesc au fost acceptate in etapa de verificare a conformitatii
administrative si a eligibilitatii.
Valoarea finantarii nerambursabile solicitata prin cele 11 PIDU-uri este de peste 71 milioane
euro, depasind cu peste 38% valoarea alocata pentru acest apel.
In prezent, se desfasoara etapa de notificare a solicitantilor cu privire la rezultatul evaluarii tehnice
si financiare. Au fost accestate in aceasta etapa 9 PIDU-ri, cu 29 cereri de finantare, valoarea
asistentei financiare totale solicitate de 43,67 milioane euro.
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AXA PRIORITARA 1 - Sub-Domeniile Poli de dezvoltare urbana si
Poli de crestere
•

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare
urbana” – Prin HG 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est ca poli de dezvoltare urbana Braila si Galati. Alocarea financiara la
nivel regional pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 36,12 milioane euro, alocare
distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana. Ambii poli de dezvoltare urbana au
depus Planurile integrate de Dezvoltare urbana, procesul de verificare a cererilor de finantare care
insotesc PIDU fiind in desfasurare.

•

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. PID Constanta a fost depus la AM POR in vederea analizei. In
luna decembrie 2009 acesta a fost avizat, cu unele recomandari cu privire la proiectele ce-l insotesc.
Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 90,32 milioane euro. In
data de 30.04.2010 ADI Zona Metropolitana Constanta a transmis catre noi pe suport de CD, in format
electronic, PID actualizat conform observatiilor si recomandarilor primite de la autoritatile implicate
in evaluarea PID, insotit de Hotararea nr.1/2010 de aprobare a revizuirii listei de proiecte prioritare
a PID. Aceasta lista a fost aprobata de CMC in sedinta din 7 mai 2010.
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Axa prioritara 2 -DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea soselelor de centura.
(buget alocat - FEDR + Buget de stat – 113,8 milioane euro)

Obiectivul acestui domeniu major de interventie este:



Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor, al mobilităţii
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimularii dezvoltarii
economice durabile

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de strazi urbane;
 Construcţia / reabilitarea soselelor de centura.
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Axa prioritara 2 -DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea soselelor de centura.
(buget alocat - FEDR + Buget de stat – 113,8 milioane euro)

•

Au fost depuse 20 de proiecte din care:

-

15 proiecte au fost contractate, valoare solicitata 140,98 milioane euro;
5 proiecte au fost incluse pe lista de rezerva, valoare solicitata 67,70 milioane
euro.

•

Valoarea totală solicitată prin aceste 20 de proiecte este de 208,68 milioane
euro, depasind cu peste 83% valoarea alocata Regiunii S-E pentru perioada
2007-2013.
domeniu major de interventie accesat de catre toate judetele regiunii;
Doua proiecte din lista de rezerva au fost acceptate la finantare, ajungandu-se
la o rata de supracontractare de peste 23% fata de valoarea alocata indicativ
regiunii (ajungand la 140,98 milioane euro fata de 113,84 milioane euro
alocara indicativa pentru regiune pentru acest DMI).

•
•
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Axa prioritara 3 – DMI 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate.
(buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane Euro)

-

Proiectele care pot fi finantate in cadrul acestui domeniu major de interventie
se vor adresa urmatoarelor operatiuni:
modernizarea si echiparea spitalelor judetene;
modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si de
specialitate).
Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

•

Modernizarea infrastructurii spitalelor şi ambulatoriilor;

•

Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;

•

Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru
persoane cu dizabilităţi fizice;

•

Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.
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Axa prioritara 3 – DMI 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate.
(buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane Euro)

Până în prezent au fost depuse 13 proiecte, din care:
•
•
•
•
•

1 proiect a fost respins ca neeligibil;
1 proiect a fost retras de catre solicitant;
3 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata 5,22 milioane euro;
2 proiecte se afla in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare
solicitata de 3,34 milioane euro;
6 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 15,29 milioane euro.

Valoarea solicitată prin cele 11 proiecte aflate in diferite etape de evaluare sau
contractate este de 23,86 milioane euro, valoare care reprezinta 105,86% fata
de valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.
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Axa prioritara 3 – DMI 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
(buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro)
Categoriile de operaţiuni eligibile pentru acest domeniu major de interventie sunt:
•
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor pentru centre
sociale multifunctionale;
•
Reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirilor pentru centre sociale
rezidentiale.
Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

•
•
•
•
•
•

Modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine,
grupuri sanitare etc.);
Modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;
Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;
Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;
Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de
centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.
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Axa prioritara 3 – DMI 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
(buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro)

Pana in prezent au fost depuse 40 proiecte, din care:
•
•
•
•

9 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanti in diferite etape, valoare solicitata de 5,13
milioane euro;
17 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata de 9,64 milioane euro;
5 proiecte sunt in etapa de precontractare (de organizare a vizitei la fata locului), valoare
solicitata 3,13 milioane euro;
9 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 5,40 milioane euro.
Aceste proiecte vizeaza reabilitarea si dotarea de centre de batrani, de copii si centre care
ofera servicii medico-sociale.
Valoarea totala solicitata prin cele 31 proiecte aflate in evaluare si contractate este de
18,18 milioane euro, depasind cu 40% valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.
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Axa prioritara 3 – DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale pentru interventii in situatii de urgenta
(buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro).

• La nivelul regiunii Sud-Est a fost constituita Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara, care este aplicantul eligibil in cadrul acestui domeniu
major de interventie.
• cererea de finantare a fost depusa la OI POR in aprilie 2010, fiind
declarata conforma si eligibila. Va fi demarata etapa de evaluare tehnica
si financiara.
Cererea de finantare prevede achizitionarea de echipamente pentru
interventii in situatii de urgenta pentru cele 6 judete ale regiunii,
valoarea solicitata este de 9,77 milioane euro.
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Axa prioritara 3 – DMI 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru
formare profesionala continua
(buget alocat FEDR + Buget stat – 36,99 milioane Euro).
Categorii de operatiuni eligibile in cadrul acestui domeniu major de
interventie:
•

•
•

Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale pre-unversitare
si universitare;
Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare;
Reabilitarea,
Continua.

modernizarea,

echiparea

Centrelor
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de

Formare

Profesionala

Axa prioritara 3 – DMI 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru
formare profesionala continua
(buget alocat FEDR + Buget stat – 36,99 milioane Euro).
Pana in data de 16 octombrie 2009 (data de la care a fost suspendata depunerea de proiecte in
cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) au fost depuse 107 cereri de
finantare, din care:
• 11 au fost respinse/retrase de solicitanti, valoare solicitata totala de 12,69 milioane euro;
• 10 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 19,56 milioane
euro;
• 12 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 14,26 milioane euro;
• 21 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 17,40 milioane euro;
• 53 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 61,47 milioane euro.
Valoarea solicitată prin cele 96 de proiecte aflate in diferite etape de evaluare, selectie,
contractate si in lista de rezerva este de 112,68 milioane euro, valoarea alocata regiunii
pentru perioada 2007-2013 fiind depasita cu peste 204%.
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Axa prioritara 4 – DMI 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor
de importanta regionala si locala.
(buget alocat FEDR + Buget stat – 35,6 milioane Euro).
Activităţile eligibile în cadrul proiectului:
•

Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de
operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare
servicii;

•

Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces*;

•

Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de
canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii;

•

Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/
extinse .

*Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a
afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului
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Axa prioritara 4 – DMI 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor
de importanta regionala si locala.
(buget alocat FEDR + Buget stat – 35,6 milioane Euro).
Pana in prezent au fost depuse 11 proiecte, din care:
-

4 proiecte au fost respinse;
Un proiect a fost retras de solicitant in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii
cinci proiecte se afla in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii, valoare totala
solicitata de 22,33 milioane euro;
Un proiect a fost contract, valoare solicitata de 0,36 milioane euro.

Probleme identificate:
• Numar redus de proiecte inregistrate avand in vedere valoarea relativ ridicata a contributiei
proprii;
• Rata mare de respingere a proiectelor;
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Axa prioritara 4 – DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si
pregatirea de noi activitati.
(buget alocat FEDR + Buget stat – 31,19 milioane Euro).

Activităţi eligibile orientative in cadrul acestui domeniu major de interventie:
•
•
•
•
•
•
•

Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea
substanţelor toxice şi periculoase şi îmbunatăţirea calităţii terenurilor;
Demolarea cladirilor şi planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deşeurilor;
Reabilitarea/extinderea cladirilor pentru activităţi de producţie şi prestari servicii;
Construirea/ reabilitarea/extinderea sistemului de strazi din interiorul structurii de
afaceri şi a drumurilor de acces;
Construirea /reabilitarea/ extinderea/ infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apa,
gaze naturale, electricitate, canalizare.);
Conectarea la reţele broadband (Internet)
Cablarea cladirii.
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Axa prioritara 4 – DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si
pregatirea de noi activitati.
(buget alocat FEDR + Buget stat – 31,19 milioane Euro).

Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect in cadrul acestui domeniu major de interventie la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motivele principale fiind:
•

Contributia mare de 50% pentru autoritatile publice locale pentru Faza B a proiectului;

•

Un numar redus de situri poluate se afla in proprietatea autoritatilor publice locale.

S-a propus realocarea acestor fonduri catre alte domenii majore de interventie din cadrul POR,
pentru care valoarea alocata initial s-a dovedit insuficienta fata de necesitatile regiunii,
respectiv: 4.1, 5.1 si 5.2.
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Axa prioritara 4 – DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor. (buget alocat
FEDR + Buget stat - 26.510.000 Euro, alocare financiara pentru primul apel de
proiecte- 5,2 milioane Euro ).

In cadrul primului apel de proiecte cu termen limita de depunere 16 iunie 2008, ora 16.00 au fost
depuse 80 de proiecte a caror valoare totală solicitată a fost de 9 milioane euro, valoarea
depasind cu 75% valoarea alocata regiunii pentru acest prim apel de proiecte.
•
•

Din cele 80 de proiecte, 31 au fost respinse, 9 au fost retrase de catre aplicanti, 40 au fost
contractate (valoare solicitata totala de 3,8 milioane euro).
Din cele 40 contracte semnate, 37% au fost reziliate sau sunt in curs de reziliere la solicitarea
beneficiarilor, valoare solicitata totala de 1,6 milioane euro.
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Axa prioritara 4 – DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor. (buget alocat
FEDR + Buget stat - 26.510.000 Euro, alocare financiara pentru primul apel de
proiecte- 5,2 milioane Euro ).
Probleme identificate:

•

Dificultati declarate de beneficiari cu privire la asigurarii contributiei proprii in implementarea
proiectelor si a resurselor financiare in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a fondurilor;

•

De asemenea, bugetele au fost fundamentate in lei la cursul euro de aproximativ 3,5 lei/euro,
iar in prezent preturile echipamentelor, constructiilor prevazute in proiecte au un curs de
referinta de peste 4,2 lei/euro, fapt ce determina o contributie mai mare din partea
beneficiarului.

•

Numar mare de contracte reziliate la solicitarea beneficiarilor, respectiv 37% din numarul
contractelor semnate, valoare solicitata totala de 1,6 milioane euro.
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Axa prioritara 4 – DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor.

In 2 noiembrie 2009 a fost lansat al doilea apel de proiecte in cadrul acestui
domeniu major de interventie, valoarea alocata regiunii fiind de 22,61
milioane euro.
De la data demararii depunerii cererilor de finantare (23 noiembrie 2009)
pana in prezent, au fost inregistrate 109 cereri de finantare, valoarea
solicitata totala de 14,19 milioane euro, din care:
- 22 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanti in etapele de verificare
preliminara sau evaluare tehnica si financiara (valoare solicitata totala de
2,22 milioane euro);
- 87 proiecte sunt fie in etapa de verificare preliminara fie in etapa de
evaluare tehnica si financiara (valoare solicitata totala de 12,080 milioane
euro)
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Axa prioritara 5 – DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
(buget alocat FEDR + Buget stat – 30,5 milioane euro).

Categoriile de operaţiuni ale acestui domeniul major de intervenţie sunt:
•

Restaurarea, protecţia şi consecvarea patrimoniului cultural mondial şi
modernizarea infrastructurii conexe;

•

Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional [Grupa A –
Ordin 2314/2004] şi modernizarea infrastructurii conexe, cu potenţial turistic
important în vederea introducerii lor în circuite turistice;

•

Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban
[Grupa B – Ordin 2314/2004].
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Axa prioritara 5 – DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
(buget alocat FEDR + Buget stat – 30,5 milioane euro).
Pana in prezent au fost depuse 18 proiecte din care:
•
•
•
•

3 proiecte au fost respinse, fiind declarat neeligibile, valoare solicitata de 5,24 milioane euro;
6 proiecte se afla in diferite etape de evaluare, valoare solicitata totala de 12,46 milioane
euro;
2 proiecte se afla in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 4,13 milioane euro;
7 proiecte au fost contractate, valoare solicitata de 23,34 milioane euro.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin cele 15 proiecte aflate in
evaluare, contractare sau contractate este de aproximativ 43,92 milioane euro, valoare ce
depaseste cu 43% valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.
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Axa prioritara 5 – 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
(buget alocat FEDR + Buget stat – 30,6 milioane euro)
Obiectivele apelului de proiecte lansat in 29 aprilie 2008:
 Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
 Diversificarea serviciilor turistice.
 Îmbunatatirea calitatii serviciilor de cazare;
 Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul cresterii numarului turistilor si
a duratei sejurului.
Operatiuni eligibile:
dezvoltarea turismului bazat pe resurse turitice naturale (canioane, chei, pesteri, lacuri
glaciare);
valorificarea potentialului oferit de turismul montan;
dezvoltarea turismului balnear;
reabilitarea/modernizarea/extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe;
crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii turistice de agrement si a
utilitatilor conexe.
Depunerea de proiecte in cadrul acestui apel a fost suspendata cu data de 19 decembrie 2008.

www.inforegio.ro

Axa prioritara 5 – 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
(buget alocat FEDR + Buget stat – 30,6 milioane euro)
Pana in data de 19 decembrie 2008 au fost depuse 21 proiecte* din care :
• 7 proiecte au fost respinse (si nu au mai fost redepuse);
• 1 proiecte sunt in etapa de precontractare, valoare solicitata totala de 0,44
milioane euro;
• 13 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 19,93 milioane euro.
Din acestea unul a fost reziliat, valoare solicitata de 1,23 milioane euro.

*acest

numar cuprinde proiecte depuse luate o singura data. Au fost inregistrate 32 proiecte dar sase au fost

respinse, imbunatatite si redepuse, (unele proiecte au fost respinse si redepuse chiar de patru ori) astfel incat
luate in considerare o singura data reprezinta 21 proiecte.
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Axa prioritara 5 – 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 30 octombrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie
2009. Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 10,89 milioane euro.
Pana in prezent au fost depuse 14 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 28,53 milioane euro. Dintre
acestea:
•
cinci proiecte au fost respinse/ retrase de solicitanti in etapa de verificare a conformitatii administrative si a
eligibilitatii;
•
noua proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 16,62 milioane euro.
Avand in vedere valoarea solicitata prin cererile de finantare aflate in precontractare si contractate in cadrul
primului apel de proiecte, precum si valoarea solicitata prin cererile de finantare aflate in diferite etape de
evaluare in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, rezulta ca valoarea solicitata prin toate aceste 22
proiecte este de 35,75 milioane euro, valoare ce depaseste cu peste 16% valoarea alocata regiunii pentru
perioada 2007-2013.
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