STADIUL IMPLEMENTARII POR 2007-2013
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
- 31 decembrie 2015
In cadrul REGIO - Programul Operaţional Regional, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectiv în
judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, au fost contractate 569 proiecte, în
valoare de peste 725 milioane de euro, reprezentand 127% din valoarea alocata regiunii.
Mentionam ca un numar de 59 de contracte de finantare a fost reziliat/ propus pentru reziliere,
valoare asistentei financiare nerambursabile totale neangajate in urma acestor rezilieri fiind de
peste 95 milioane euro ; din totalul de 59 de contracte reziliate/ propuse spre reziliere, 36
contracte sunt din cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii micorintreprinderilor.
In urma implementarii celor 510 proiecte, s-au inregistrat economii de peste 106 milioane euro
reprezentand economii din organizarea procedurilor de achizitie, precum si din aplicarea de
corectii/ reduceri procentuale ca urmare a neregulilor constatate in derularea procedurilor de
achizitie.
Valoarea finantabila nerambursabila aferenta celor 510 contracte de finantare, dupa inregistrarea
economiilor, este de aproximativ 524 milioane euro, reprezentand aproximativ 92% din valoarea
alocata regiunii. Valoarea sumelor rambursate către beneficiari la 31 decembrie 2015 a fost de 382
milioane euro, reprezentand 67% din totalul fondurilor alocate de 571,60 mil. euro.
Au fost identificate 56 de proiecte cu risc de nefinalizare la decembrie 2015, din care:
- Pentru 50 de proiecte au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la
30 iunie 2016; Impactul financiar al acestor proiecte asupra programului este de aproximativ
25 milioane euro, cheltuieli ce vor fi suportate de catre beneficiari din resurse proprii;
- 4 proiecte prezinta risc de reziliere deoarece sumele care ar trebui suportate din bugetele
proprii ale beneficiarilor sunt foarte mari; pentru aceste proiecte nu au fost semnate acte
aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016;
- Pentru 2 proiecte s-a propus rezilierea, avand in vedere imposibilitatea finalizarii acestora
pana la 30 iunie 2016.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 456 proiecte, fiind realizati urmatorii indicatori de
rezultate:
− Peste 1700 de locuri de munca create;
− Peste 273 km de drum judetean reabilitati si peste 39 km de strazi urbane reabilitate,
modernizate;
− 14 ambulatorii modernizate si dotate;
− 27 centre sociale modernizate, peste 5300 persoane asistate;
− 68 scoli reabilitate si modernizate, peste 25500 de copii beneficiind de infrastructura
reabilitata;
− 1 campus universitar modernizat, peste 260 de studenti beneficiind de infrastructura
reabilitata;
− 217 microintreprinderi finantate;
− 7 centre de afaceri create;
− 21 obiective de patrimoniu reabilitate, modernizate;
− 9 structuri de cazare si 10 obiective de agreement.
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Detalierea pe Axe Prioritare si Domenii Majore de Interventie este prezentata in continuare.
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul
Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană - Bugetul indicativ alocat
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 175,25
milioane euro (conform DCI versiunea 16).
Programul Operațional Regional 2007-2013 (REGIO) finanțează proiecte privind reabilitarea
infrastructurii urbane, reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale în
zonele declarate poli de crestere (Zona Metropolitană Constanţa), poli de dezvoltare urbana
(municipiile Brăila și Galați), precum si în orașele cu peste 10.000 de locuitori din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est care au depus Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.
Proiectele depuse în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) vizează reabilitarea
sau modernizarea infrastructurii publice, respectiv străzi orășenești, trotuare, parcări, stații pentru
mijloace de transport în comun, zone pietonale, spații verzi, parcuri, iluminat public, instalarea
sistemelor de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, reabilitarea de
cladiri publice in scopul utilizarii acestora ca centre comunitare sau centre sociale.
In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 92 de proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de aproximativ 173 milioane
euro, reprezentand 99% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 95 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de peste 216 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- aproximativ 11 milioane euro – ca urmare a rezilierii/ propunerii de reziliere a 3 contracte
de finantare ;
- aproximativ 33 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de
achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget
stat) a fost de 48,81 milioane euro
Centrele urbane care au beneficiat 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.
In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 34 proiecte, valoarea finantarii
nerambursabile totala, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 51 milioane euro,
reprezentand 105% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.
Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 34 contracte de finantare, valoare
solicitata totala de peste 62 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 11 milioane euro
reprezentand economii din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si
din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
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Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 29 proiecte, din totalul de 34, respectiv:
- cate un proiect în municipiile Buzau, Tulcea, Tecuci, Focsani, Medgidia, Adjud si Ramnicu
Sarat si in Orasele Harsova, Panciu, Ianca si Macin, care au vizat instalarea unui sistem de
supraveghere, destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii;
- 5 proiecte in Municipiul Adjud: 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii urbane (strazi
si trotuare), un proiect a vizat crearea unui parc si spatii verzi in municipiu, un proiect a
vizat crearea unui centru comunitar pentru persoane de varta a treia, un proiect a vizat
dezvoltarea si modernizarea iluminatului public in municipiu, un proiect a vizat
modernizarea spatiilor publice urbane - zona Casa de cultura;
- 1 proiect in Municipiul Tecuci care a vizat dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi in
municipiu (gradini publice, parcuri, mobilier urban);
- 2 proiecte in Municipiul Buzau: 1 proiect a vizat reabilitarea monumentului istoric
Ansamblul Conacului Marghiloman din municipiu, 1 proiect a vizat reabilitarea retelei de
drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a PIDU Buzau;
- 1 proiect in Municipiul Ramnicu Sarat care a vizat reabilitarea, modernizarea de strazi
orasenesti si retele de apa in zona de interventie urbana a municipiului Rm. Sarat;
- 1 proiect in Municipiul Medgidia care a vizat reabilitarea si modernizarea de parcuri si spatii
verzi in municipiu;
- 3 proiecte in Orasul Macin: un proiect care a vizat consolidarea, reabilitarea si
modernizarea unei cladiri, in scopul utilizarii acesteia pentru servicii sociale destinate
copiilor, un proiect a vizat modernizarea spatiilor publice urbane (strazi) si un proiect a
vizat regenerarea urbana;
- 3 proiecte in Orasul Panciu: 1 proiect care a vizat modernizarea si reabilitarea a 18 strazi
din oras, 1 proiect care a vizat crearea si modernizarea spatiilor verzi, parcurilor din oras si
amplasarea de mobilier stradal si 1 proiect care a vizat realizarea unui centru pentru
persoane varstnice;
- 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;
- 1 proiect in Orasul Ianca care a vizat modernizarea spatiilor publice urbane si a spatiilor
verzi din oras.
Au fost identificate 5 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind
semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii
activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
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, a fost de 36,12 milioane de euro, valoare
distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana.
In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 23 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de aproximativ 43 milioane
euro, reprezentand 119% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.
Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 24 contracte de finantare, valoare
solicitata totala de peste 51 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 1,50 milioane euro – ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- 7 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute
in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
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Pentru acest subdomeniu au fost identificate 8 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie
2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie
2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor, cheltuielile realizate
dupa 31 decembrie 2015 fiind suportate de catre beneficiar din resurse proprii.
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.
Strategia de dezvoltare urbana a inclus un numar de 8 proiecte care au propus: reabilitarea si
modernizarea unui bulevard si a 4 strazi din municipiu, modernizarea unui centru multifunctional de
servicii sociomedicale pentru persoane varstnice, construirea unei parcari, modernizarea unei
gradini publice si a unui parc, reabilitarea si modernizarea unui centru multicultural, achizitionarea
de sisteme de management al traficului pentru fluidizarea acestuia. La acestea s-a adaugat 1
proiect care a vizat realizarea unui centru comunitar de servicii sociale pentru populaţiile
defavorizate, inclusiv populaţia romă.
Au fost contractate 9 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 21,56 milioane euro.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 6 proiecte cu urmatoarele obiective: modernizarea
unui parc, a Gladinii Publice, a unui bulevard important din Municipiul Galati (Bulevardul Otelarilor
- strazile Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi), a unei strazi importante din municipiu (strada
Unirii) si realizarea unei parcari moderne si a unui centru multicultural.
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Brăila a fost depus în data de 05.11.2009, a
fost declarat admis, valoarea solicitată privind cererile de finanţare depăşind valoarea alocată.
Strategia de dezvoltare urbană a inclus un numar de 11 proiecte care au propus: modernizarea şi
reabilitarea a două artere importante de circulatie, reabilitarea şi modernizarea unui parc şi a unei
clădiri de patrimoniu, reabilitarea şi modernizarea unui cămin pentru persoane vârstnice,
reabilitarea unui platou pietonal şi a unei zone de promenadă, achiziţionarea şi montarea unui
sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii, reabilitarea
Castelului de Apă din Brăila, reabilitarea şi modernizarea unui număr de 15 străzi din municipiul
Brăila. La acestea s-au adaugat 4 proiecte care au vizat îmbunătăţirea condiţiilor pentru populaţiile
defavorizate, inclusiv populaţia romă - 2 proiecte au propus reabilitarea de locuinţe sociale iar alte
2 proiecte au propus realizarea unor centre sociale pentru populaţii defavorizate, inclusiv populatia
roma.
Au fost contractate 15 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 22,8 milioane euro, din care
pentru un proiect s-a solicitat rezilierea. Valoarea totala a finantarii nerambursabile a celor 14
proiecte este de 21,30 milioane euro.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 9 proiecte cu urmatoarele obiective: modernizarea si
reabilitarea a doua artere de circulatie importante (Calea Calarasilor si Calea Galati), reabilitarea
unui pasaj pietonal si reabilitarea unei zone de promenade, instalarea unui sistem de supraveghere
destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii, modernizarea unui camin pentru persoane
varstnice, modernizarea unui parc, reabilitarea unei cladiri de patrimoniu (Casa Petre Stefanescu
Goanga), reabilitarea unui imobil avand destinatia de locuinte sociale.
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.
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Alocarea financiara disponibila pentru Polul de Crestere Constanta a fost de 90,32 milioane de euro.
Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Crestere Constanta a fost 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 s-a solicitat finantarea din Programul
Operational Regional a depasit valoarea alocata.
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.
In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 35 de proiecte, valoarea finantarii
nerambursabile totale pentru acestea, dupa inregistrarea economiilor, este de 79 milioane euro,
reprezentand 88% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.
Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 37 contracte de finantare, valoare
solicitata totala de peste 103 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 9 milioane euro – ca urmare a rezilierii doua contracte de finantare ;
- 15 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute
in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 20 proiecte:
- 6 proiecte în municipiul Constanţa: 1 proiect prin care s-a construit o parcare multietajată,
1 proiect prin care a fost restaurata si reamenajata zona istorica Piata Ovidiu; 1 proiect prin
care a fost imbunatatit accesul in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele
pietonale; 1 proiect prin care s-a realizat restaurarea si reamenajarea promenadei si a
spatiilor verzi din zona Vraja Marii –Cazino- Port Tomis, 1 proiect prin care s-a reamenajat
zona pietonala sin central istoric al municipiului; 1 proiect care a vizat modernizarea si
reamenajarea promenade turistice Mamaia;
- 2 proiecte in Orasul Navodari – 1 proiect prin care a fost reabilitata si modernizata o cantina
sociala si un centru de zi de servicii sociale si 1 proiect de creare a unui parc de recreere;
- 2 proiecte in Orasul Eforie, din care: 1 proiect prin care a fost amenajat un parc de recreere
si 1 proiect prin care a fost amenajata/ modernizata o zona de promenade (faleza din
Eforie);
- 1 proiect in Orasul Murfatlar, prin care au fost reabilitate si modernizate 10 strazi urbane;
- 1 proiect in Orasul Techirghiol prin care a fost realizat un parc de recreere;
- 1 proiect in Orasul Ovidiu prin care au fost modernizate strazi;
- 7 proiecte prin care au fost create centre de tineret in localitatile Valu lui Traian, Lumina,
Corbu, Poarta Alba, Tuzla, Agigea, Mihail Kogalniceanu.
Au fost identificate 15 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind
semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii
activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
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Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Proiecte implementate/ finalizate
(FEDR+BS)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

Nr.

Subdomeniul Poli de Crestere

90,32

35

Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana

36,12

23

Subdomeniul Centre Urbane

48,81

34

FEDR+BS autorizat de
AMPOR

%

mil. Euro

%

79,26

87,75

46,23

51,18

42,86

118,66

31,45

87,07

51,19

104,88

35,75

73,24

mil. Euro

*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.
Proiectele finanţate in cadrul acestui domeniul major de intervenţie au fost depuse de catre unitati
administrativ-teritoriale (autoritate a administraţiei publice locale, APL), la nivel de municipiu
reşedinţă de judeţ si au propus masuri de crestere a eficientei energetice din categoriile de
activităţi eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului.
Alocarea financiară aferenta Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost de 11,61 milioane euro (FEDR +
Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă), conform DCI versiunea 16. Au fost depuse
12 cereri de finantare, dintre care 7 cereri de finantare au fost retrase de soliciant si 5 proiecte au
fost contractate, valoare solicitata totala fiind de 1,94 milioane euro.
In cadrul acestui DMI, au fost implementate 5 proiecte, valoarea financiara nerambursabila totala
fiind de 1,94 milioane euro.
• 3 proiecte s-au finalizat la 31 decembrie 2015, in cadrul acestora au fost reabilitate din
punct de vedere al eficientei energetice 6 blocuri cu 417 apartamente in Municipiul Galati.
• Pentru 2 proiecte au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30
iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
Acestea vizeaza reabilitarea din punct de vedere al eficientei energetice a 5 blocuri din
Municipiul Galati.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

DMI 1.2

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013

Proiecte in implementare/ finalizate
(FEDR+BS)

mil. Euro

Nr.

11,61

5

mil. Euro
1,94
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AMPOR

%

mil. Euro

%

16,71

0,18

0
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*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.

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare a fost 15 septembrie 2014.
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget alocat FEDR + Buget stat – 123,63 milioane euro, conform DCI versiunea 16).
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, realizata prin REGIO, contribuie la
dezvoltarea regionala, atrăgând în circuitul economic zone mai putin dezvoltate; 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.
In cadrul acestui DMI, au fost fost implementate in total 17 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 103 milioane euro,
reprezentand 83% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 18 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de peste 171 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa, ajungand sub valoarea alocata
regiunii, dupa cum urmeaza:
- 25 milioane euro – ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- Peste 43 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie
prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte, fiind realizati urmatorii indicatori de
rezultate: 273,057 km reabilitati de drum judetean si 39,70 km reabilitati de strazi urbane.
•

10 proiecte care vizeaza reabilitarea de drumuri judeţene, rezultatul fiind 273,057 km
reabilitati de drum judetean:
In judetul Braila: drumul judetean DJ 211A/DJ212 care asigura legatura dintre localitatile ViziruCuza- Voda- Mihai Bravu.
In Judetul Buzau: 2 drumuri judetene, infrastructura care asigura accesul la zonele turistice cu
potential demonstrat ale judetului Buzau (DJ 203C, DJ 203G, DJ 205, DJ 100H) si drumul judetean
DJ 203H, Ramnicu Sarat -Buda.
In judetul Galati: 2 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.
In judetul Vrancea: 2 drumuri judetene, DJ 204 E care asigura legatura dintre localitatile Marasesti
si Panciu, precum si DJ 205 R intre localitatile Cotesti- Poiana Cristei.
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In judetul Constanta: drumul judetean DJ 228 care asigura legatura intre localitatile Nazarcea si
Ovidiu.
In judetul Tulcea: infrastructura care asigura legatura cu zona turistica Murighiol – Uzlina – DunavatLacul Razim (DJ 22C, DJ 229 L, DJ 229 M); infrastructura care asigura accesul catre Manastirile
Tulcene (DJ 229, DJ 229A, 229 C, 229 E, 229 F).
• 6 proiecte care vizeaza reabilitarea de străzi urbane, rezultatul fiind 39,70 km reabilitati:
o artera importanta de circulatie in municipiul Braila (strada Grivitei); in municipiul Galati – strada
Basarabiei; in municipiul Tulcea – o sosea care asigura conectarea zonei de est a municipiului cu
zona centrala; in municipiul Medgidia o artera importanta de circulatie care va fluidiza semnificativ
traficul in municipiu; modernizarea unor strazi in Orasul Techighiol si in Orasul Harsova.
Pentru 1 proiect a fost identificat riscul nefinalizarii la data de 31 decembrie 2015 si a fost semnat
actul aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor
si asigurarii functionalitatii investitiei.
Stadiul contractarii si platilor efectuate pe Axa prioritara 2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

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

123,63

Proiecte in implementare/ finalizate*
(FEDR+BS)

Nr.

mil. Euro

17

103,16

FEDR+BS autorizat de
AMPOR

%

mil. Euro

%

83,44

90,21

72,97

*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 – 25,11 milioane Euro, conform DCI
versiunea 16).
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.
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In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 18 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 30 milioane euro,
reprezentand 121% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI. Proiectele vizează
reabilitatea/modernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgenţă sau de specialitate.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 20 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de aproximativ 43 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 7,23 milioane euro – ca urmare a rezilierii a 2 contracte de finantare ;
- 5 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute
in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte, 14 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 – 4 proiecte din care – 1 proiect in Municipiul Buzau, respectiv ambulatoriul
Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, 1 proiect in Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv
ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, 1 proiect in Orasul
Nehoiu, respectiv ambulatoriul Spitalului Orășenesc Nehoiu, 1 proiect in Comuna Smeeni,
respectiv ambulatoriul Spitalului de boli cornice din Smeeni;
- În judetul Constanta – 2 proiecte in Municipiul Constanta din care: 1 proiect pentru
ambulatoriul de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
si 1 proiect pentru ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta –
Policlinica 2;
- în Judetul Galaţi – 2 proiecte in Municipiul Galati, respectiv: 1 proiect pentru ambulatoriul
Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Sfantul Ioan si 1 proiect pentru ambulatoriul
Spitalului Clinic Sfantul Apostol Andrei;
- In judetul Vrancea – 3 proiecte, din care: 1 proiect in Municipiul Adjud, respectiv
ambulatoriul Spitalului Municipal Adjud si 2 proiecte in Orasul Panciu, ambele vizand
ambulatoriul Spitalului din Orasul Panciu;
- In Judetul Tulcea – 2 proiecte, din care: 1 proiect in Municipiul Tulcea, respectiv
ambulatoriul Spitalului Judetean Tulcea si 1 proiect in Orasul Macin, respectiv ambulatoriul
Spitalului Orasului Macin.
Aceste proiecte au contribuit la creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor,
unităţile medicale respective fiind modernizate şi echipate cu aparatură moderna.
Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:
- pentru 1 proiect a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie
2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor; acest proiect
vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud;
- pentru 1 proiect, OIPOR nu a primit cerere de act aditional de prelungire in anul 2016,
beneficiarul propunand inchiderea acestuia la 31 decembrie 2016, fara realizarea tuturor
activitatilor; situatia acestui proiect va fi clarificata la data depunerii CR finale, dupa
analiza de catre OI POR si AM POR a functionalitatii investitiei; acest proiect vizeaza
reabilitarea/ modernizarea ambulatoriului Spitalului Sfantul Pantelimon din Braila.
- pentru 1 proiect s-a propus de catre beneficiar rezilierea contractului de finantare.
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In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 23
milioane euro, reprezentand aproximativ 94% 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)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate

25,11

Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat de
AMPOR
Nr.

mil. Euro

18

30,48

%

mil. Euro

%

121,39

23,53

93,71

*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 -12,53 milioane Euro, alocare
conform DCI versiunea 16).
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.
In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 30 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 13 milioane euro,
reprezentand 105% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
In functie de beneficiarii finali ai proiectelor, structura acestor 30 de proiecte este urmatoarea:
- 8 proiecte care vizeaza crearea/ modernizarea/ extinderea unor camine de batrani;
- 13 proiecte care vizeaza recuperarea si integrarea persoanelor aflate in dificultat;
- 9 proiecte care vizeaza dezvoltarea/crearea de centre pentru copii si pentru tineri.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 31 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de aproximativ 17 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 0,40 milioane euro – ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- Peste 3 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie
prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
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Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 27 proiecte, numărul persoanelor care beneficiază de
rezultatele implementării acestor proiecte este de peste 5300 de persoane. Proiectele au vizat
rezolvarea problemelor diferitelor grupuri tinta:
- 7 proiecte prin care au fost dezvoltate/create camine de batrani – 2 proiecte in municipiul
Constanta, cate 1 proiect in municipiile Galati, Focsani si Mangalia, 1 proiect in Orasul
Panciu si 1 proiect in Comuna Fitionesti din Judetul Vrancea.
- 12 proiecte prin care au fost dezvoltate/create centre pentru integrarea/recupererea
persoanelor aflate in dificultate, din care: 6 proiecte de extindere a unor centre sociomedicale (2 proiecte in municipiul Galati, 1 proiect in comuna Pechea – judetul Galati, 1
proiect de reabilitare a centrului de asistenta paleativa de la Baldovinesti – judetul Braila, 1
proiect in comuna Cumpana – judetul Constanta, 1 proiect in orasul Pogoanele – judetul
Buzau), 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 care vizeaza infiintarea unui centru
multifunctional pentru persoane varstnice, pentru reintegrarea sociala a acetora, in Comuna
Jaristea, Judetul Vrancea; 2 proiecte care vizeaza imbunatatirea infrastructurii sociale
destinate persoanelor aflate in dificultate localizate in orasul Techirgiol – judetul
Constanta;
- 8 proiecte prin care au fost dezvoltate/ create centre pentru copii si pentru tineri, din care:
1 proiect in municipiul Constanta, care vizeaza extinderea unui centru de primire in regim
de urgenta a mamei si copilului; 1 proiect care vizeaza realizarea unui centru de prevenire
a abandonului si a separarii copilului de familia sa in Comuna Gradina, jud. Constanta; 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.
Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost
semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii
activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

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

12,53

Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat
de AMPOR
Nr.

mil. Euro

30

13,19

%

mil. Euro

%

105,27

11,05

88,19

*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.
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
pentru interventii in situatii de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,54 milioane Euro,
conform DCI versiunea 16)
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.
ADI Situatii de urgenta a depus doua cereri de finantare.
In cadrul acestui DMI, a fost implementat 1 proiect, valoarea finantarii nerambursabile aferenta
acestuia este de peste 8 milioane euro, reprezentand 66% din valoarea alocata regiunii pentru acest
DMI. Echipamentele achizitionate 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.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 2 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de peste 13 milioane euro. Un contract a fost propus pentru reziliere avand in vedere ca pana
la 31 decembrie 2015 nu s-au putut finaliza procedurile de achizitie echipamente cu semnarea
contractelor de furnizare si livrarea acestora pana la termenul mentionat, valoarea finantarii
nerambursabile neangajate fiind de peste 4 milioane euro.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.3 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

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

12,54

Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)
FEDR+BS autorizat
de AMPOR
Nr.

mil. Euro

1

8,24

%

mil. Euro

%

65,71

8,24

65,71

*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 – apel 1 (buget alocat FEDR + Buget stat – 35,09 milioane Euro, conform DCI
versiunea 16).
Apel 1
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
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pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a
creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.
In cadrul acestui DMI, apel 1 de proiecte, au fost implementate in total 51 de proiecte, valoarea
finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de aproximativ
41 milioane euro, reprezentand aproximativ 116% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
Mentionam ca valoarea totala a finantarii nerambursabile contractate in cadrul celor 51 contracte
de finantare a fost de peste 53 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 12 milioane euro,
reprezantand economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte,
precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Cele 51 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 40 proiecte dintre care:
- 23 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; 6 scoli in
Judetul Vrancea din care 5 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;
- 17 proiecte in mediul rural prin care se modernizeaza si doteaza urmatoarele: 3 scoli in
judetul Vrancea in comunele Campineanca, Gugesti si Fitionesti, 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.
Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 48 de proiecte, după cum urmează:
• 47 proiecte au vizat modernizarea unitatilor de invatamant obligatoriu (49 unitati de
invatamant), dupa cum urmeaza:
- 12 proiecte in Judetul Braila prin care s-au modernizat 11 unitati de invatamant, din care: 5
scoli cu clasele I-VIII, un liceu si un grup scolar în municipiul Brăila, 1 scoala cu doua locatii
în oraşul Însurăţei, câte o scoala în comunele: Gradiştea, Măxineni şi Râmnicelu;
- 6 proiecte in Judetul Buzau, prin care s-au modernizat 6 unitati de invatamant, din care: 2
scoli si un liceu pentru invatamantul special in Municipiul Buzau, un liceu in Municipiul
Ramnicu Sarat, o scoala in Comuna Glodeanu Sarat si o scoala in Comuna Sapoca;
- 8 proiecte in judeţul Constanţa, prin care s-au modernizat 8 unitati de invatamant, din
care: 3 şcoli pentru invatamantul special în municipiul Constanţa şi patru scoli cu clasele IVIII, din care o scoala in Orasul Negru Voda, o scoala in comuna Valu lui Traian, doua scoli
în comuna 23 August si o scoala in Comuna Poarta Alba;
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-

•

8 proiecte in judeţul Galaţi, prin care s-au modernizat 9 unitati de invatamant, din care: o
scoala speciala, 2 scoli clasele I-VIII, un grup scolar si un colegiu în municipiul Galaţi, o
scoala în municipiul Tecuci, o scoala in Comuna Scinteiesti si doua scoli in comuna Liesti;
2 proiecte in Judetul Tulcea, prin care s-au modernizat 2 unitati de invatamant, o scoala in
Comuna Topolog si o scoala de arte si mserii in Comuna Greci;
11 proiecte in judeţul Vrancea, prin care s-au modernizat 13 unitati de invatamant, din
care: o scoala speciala, 3 scoli clasele I-VIII si un colegiu in Municipiul Focsani, cate o şcoală
specială în comuna Mihălceni si Comuna Maicanesti, o scoala in comuna Câmpineanca, o
scoala de arte si meserii in Comuna Gugesti, trei scoli cu clasele I-VIII in Comuna Fitionesti,
un liceu in Orasul Panciu.
1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii universitare, in Municipiul Galati, proiect
prin care s-a reabilitat, modernizat, retehnologizat si reechipat infrastructura educationala
universitara in vederea creerii la Galati a unui pol de educatie si de cercertare tehnologica
in domeniul stiintei si ingineriei alimentelor.

În urma implementării acestor proiecte, un număr de peste 17200 de elevi beneficiază de noile
condiţii create, precum si 266 studenti.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, pana in prezent, au fost realizate plati catre
beneficiari de aproximativ 32 milioane euro, reprezentand aproximativ 91% din valoarea totala
alocata regiunii pentru acest apel de proiecte.
Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost
semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii
activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
Apel 2 - Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei
(2013)/9772 finale din 19.12.2013, valoarea alocata regiunii 22,91 milioane euro.
Acest apel de proiecte s-a adresat solicitanţilor care, în calitate de autoritate contractantă, au
încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și
completările ulterioare pentru activitatea ce va face obiectul cereri de finanțare. Contractul de
lucrări mai sus-menționat trebuia sa indeplineasca următoarele condiţii:
•

achiziţia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007,

•

data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015

•

data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Pentru acest apel de proiecte, s-a aplicat metoda depunerii de proiecte in cadrul unui Apel de
proiecte cu termen limită.
Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului au fost:
1. Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură
pentru învăţământul obligatoriu, cu excepția campusurilor pentru învăţământ
preuniversitar,
2. Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităților de învățământ special,
respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi
pentru activităţi didactice,
3. Construirea, extinderea, consolidarea,
învăţământ preuniversitar,

modernizarea

clădirilor
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4. Dotări didactice dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile,
5. Modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază,
precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie
electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru
persoanele cu dizabilităţi.
AM POR a decis suplimentarea cu 87,716 milioane euro (cofinantare de la UE si de la Bugetul de
Stat) a alocarii apelului de proiecte deschis in anul 2014 in cadrul acestui domeniu major de
interventie. Astfel, pentru toate proiectele acceptate in etapa de selectie s-a demat procesul de
contractare, avand in vedere ca etapa de prioritizare, care era conditionata de alocarea financiara
insuficienta, nu mai este necesara prin suplimentarea de fonduri mentionata anterior.
In cadrul acestui apel de proiecte, au fost implementate in total 22 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa economiile inregistrate, este de 9,47 milioane euro,
reprezentand 41% din valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 27 contracte de finantare, valoare solicitata
totala fiind de peste 17 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 7,77 milioane euro,
reprezentand sume neangajate ca urmare a rezilierii a 5 contracte de finantare.
Cele 22 proiecte prin care se finalizeaza reabilitarea si modernizarea a 21 unitati de invatamant, se
detalieaza dupa localizare dupa cum urmeaza:
• 8 proiecte in mediul urban, din care:
- 1 proiect in Judetul Braila - 1 grup scolar in municipiul Braila;
- 3 proiecte in Judetul Buzau – un colegiu in Municipiul Buzau (2 proiecte) si un liceu
tehnologic in Municipiul Ramnicu Sarat;
- 3 proiecte In Judetul Galati - 1 colegiu in municipiul Galati, 1 liceu tehnologic si o scoala
in Orasul Targu Bujor;
- 1 proiect in Judetul Tulcea – o scoala de arte si meserii in Municipiul Buzau;
• 14 proiecte in mediul rural, din care:
- 6 proiecte in Judetul Buzau – 2 scoli in Comuna Glodeanu Silistea; cate o scoala in Comunele
Valea Ramnicului, Valcelele, Viperesti si Bisoca;
- 1 proiect in Judetul Tulcea – 1 campus scolar in Comuna Topolog;
- 7 proiecte in judetul Vrancea in comunele Dumbraveni, Virtescoiu, cirligele, Maicanesti,
Straoane, Vintileasca si Chiojdu.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 19 proiecte in cadrul carora s-au modernizat 19 unitati
de invatamant, după cum urmează:
- 1 proiect in Judetul Braila, respectiv 1 colegiu tehnic în Municipiul Brăila;
- 8 proiecte in Judetul Buzau, prin care s-au modernizat 8 unitati de invatamant, respectiv 1
colegiu national in Municipiul Buzau, 1 liceu tehnico economic in Municipiul Ramnicu Sarat,
2 scoli in Comuna Glodeanu Silitea si cate o scoala cu clasele I-VIII in Comunele Viperesti,
Valcelele, Valea Ramnicului si Bisoca;
- 3 proiecte in Judetul Galati, prin care s-au modernizat 3 unitati de invatamant, respectiv 1
colegiu economic in Municipiul Galati, 1 liceu tehnologic si o scoala in Orasul Targu Bujor;
- 7 proiecte in judeţul Vrancea, prin care s-au modernizat 7 unitati de invatamant, respectiv
cate o scoala in Comunele Straoane, Virtescoiu, Dumbraveni, Cirligele, Maicanesti,
Chiojdeni si Vintileasca.
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În urma implementării acestor proiecte, un număr de 8270 de elevi beneficiază de noile condiţii
create.
Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost
semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii
activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 3.4 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională apel 1
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională apel 2

Proiecte implementate/ finalizate
(FEDR+BS)

FEDR+BS autorizat de
AMPOR

%

mil. Euro

%

40,67

115,90

31,81

90,65

9,47

41,34

4,09

17,85

Nr.

mil. Euro

35,09

51

22,91

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.
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.
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 – 18,06 milioane euro, ca
urmare a realocarilor din anii 2013 si 2014).
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 a finantat construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri, care asigură o serie de
facilităţi si spaţii pentru desfăşurarea de activităţi economice, spatii utilizate de catre operatorii
economici, cu precădere micro-intreprinderi si IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau
prestare de servicii.
Avand in vedere ca valoarea proiectelor contractate si aflate in diferite etape de evaluare si
selectie pe acest DMI nu acoperea valoarea alocata acestui DMI, suma de 15,38 milioane euro din
alocarea initiala a fost realocata catre alte DMI-uri unde valoarea proiectelor depuse depasea cu
mult alocarile initiale (DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice si DMI 4.3 Sprijinirea
dezvoltarii microintreprinderilor).
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In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 8 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila
aferenta acestora este de aproximativ 8 milioane euro, reprezentand 43% din valoarea alocata
regiunii pentru acest DMI.
Mentiona ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 10 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de peste 20 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 12,33 milioane euro, valoare
neangajata ca urmare a rezilierii a 2 contracte de finantare.
Pana la 31 decembrie 2015, 7 proiecte au fost finalizate, dupa cum urmeaza:
-

o structura de afaceri in Municipiul Buzau;

-

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

-

O structura de afaceri in Judetul Galati, respectiv o structura de afaceri in Municipiul
Galati.

Au fost create 115 locuri de munca (in primul an de la finalizarea structurii).
A fost identificat 1 proiect cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru care a fost semnat
act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor
si asigurarii functionalitatii investitiilor. Acesta vizeaza infiintarea unui centru de afaceri in Orasul
Navodari.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 4.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

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

18,06

Proiecte implementate/ finalizate
(FEDR+BS)

Nr.

mil. Euro

8

7,80

FEDR+BS autorizat de
AMPOR

%

mil. Euro

%

43,19

6,45

35,71

*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.
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Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. (buget alocat
FEDR + Buget stat - 31,33 milioane euro, dupa realocarea din 2014).
REGIO a sprijinit 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.
Acest Domeniu Major de Intervenţie 4.3 (DMI 4.3) a reprezentat un domeniu atractiv pentru
aplicanţi, fiind depuse 526 de proiecte, in cadrul celor doua apeluri de proiecte, valoarea totala
solicitata depasind de peste trei ori valoarea alocata regiunii pentru 2007-2013.
Proiectele au vizat 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.
In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 218 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de 31 milioane euro,
reprezentand 99% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 254 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de peste 36 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 5 milioane euro – ca urmare a rezilierii a 36 contracte de finantare ;
- 1 milion euro - economii rezultate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in
proiecte.
Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 217 de proiecte de dezvoltare a microintreprinderilor,
proiecte prin care s-au creat 1107 de locuri de muncă.
A fost identificat 1 proiect cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru care a fost semnat
act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor
si asigurarii functionalitatii investitiilor.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 30
milioane euro, reprezentand peste 97% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu
major de interventie.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 4.3 este urmatorul:
Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)
Alocari
Domeniul major de intervenţie (DMI)

(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor

31,33

Nr.

mil. Euro

218

30,96

FEDR+BS autorizat de
AMPOR

%

mil. Euro

%

98,82

30,57

97,57

*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.
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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 – 44,09
milioane euro, conform DCI versiunea 16.)
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 a finantat 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.
In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 18 proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 52 milioane euro,
reprezentand 118% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 19 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de aproximativ 61 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 3 milioane euro – ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- 6 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute
in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Astfel, in judetul Constanta, s-au finantat 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, s-au finantat 2 proiecte, respectiv:
- 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, s-au finantat 3 proiecte, respectiv:
- Reabilitarea cladirii Muzeului Judetean Buzau;
- Consolidarea, restaurarea și remodelarea funcțională a cladirii de patrimoniu numita Casa
cu Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, Judetul Buzau;

www.inforegio.ro
Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

19

-

Restaurarea culturala si arhitecturala a obiectivului de patrimoniu – Complexul
Brancovenesc (staretie, clopotnita, zid incinta, Casa Domneasca) situat in Ramnicu Sarat.

In judetul Galati, s-au finantat 3 proiecte, respectiv:
- 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, s-au finantat 2 proiecte, respectiv:
- 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 turistic;
- Reabilitarea si modernizarea imobilului Monument Paleocrestin Niculitel.
In judetul Braila, in municipiul Braila, s-au finantat 4 proiecte, respectiv:
- In Municipiul Braila – 3 proiecte, respectiv:
• 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, 1 proiect care vizeaza Restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si
introducerea in circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al Manastirii Maxineni.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte care au vizat restaurarea, modernizarea a
21 obiective de patrimoniu, respectiv:
- in Judetul Braila, 4 proiecte: 3 poiecte in Municipiul Braila care au vizat 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 ; 1 proiect in Comuna Maxineni
care a vizat restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul
turistic a complexului arhitectural medieval al manastirii Maxineni;
- in Judetul Constanta, 2 proiecte: consolidarea clădirii Muzeului de Arheologie si reabilitarea
Monumentului Trimfal Tropaeum Traiani;
- in Judetul Galati, 3 proiecte: un proiect a vizat modernizarea Casei de Cultură din
municipiul Tecuci; un proiect in Municipiul Galati a vizat consolidarea, reabilitarea si
modernizarea Palatului Episcopal - Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la
Dunarea de Jos, un proiect a vizat consolidarea si restaurarea cladirii Muzeului Mixt Tecuci;
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in Judetul Tulcea, 2 proiecte: 1 proiect a vizat restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de
patrimoniu în municipiul Tulcea, respectiv Muzeul de Arta Tulcea si Casa Avramide; 1
proiect a vizat reabilitarea si modernizarea monumentului paleocrestin de la Niculitel;
- in Judetul Vrancea, 2 proiecte: 1 proiect care a vizat restaurarea, reabilitarea şi
consolidarea mausolelelor din Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja şi a muzeelor din incintă;
1 proiect care a vizat restaurarea Manastirii Brazi si a Monumentului Eroilor 1916-1918;
- In Judetul Buzau, 3 proiecte: un proiect a vizat reabilitarea Muzeului Judetean, un proiect a
vizat restaurarea Complexului Brancovenesc din Ramnicu Sarat, un proiect a vizat
consolidarea, restaurarea Casei cu Blazoane din Satul Chiojdu.
Au fost create 57 locuri de munca.
Au fost identificate 2 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:
- pentru 1 proiect a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie
2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor; acest proiect
vizeaza restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului
arheologic Cetatea Capidava;
- pentru 1 proiect, nu a fost semnat act aditional de prelungire in anul 2016, beneficiarul nu a
putut prezenta HCL de aprobare a includerii proiectului in lista de investitii a anului 2016 si
finalizarea din resursele proprii ale acestuia. Acest proiect vizeaza conservarea, restaurarea
si valorificarea patrimoniului istoric si cultural al Municipiului Mangalia – Situl arheologic
Callatis.
In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 35
milioane euro, reprezentand aproximativ 80% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest
domeniu major de interventie.
Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 5.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenţie (DMI)

Alocari
(FEDR+ BS)
2007-2013
mil. Euro

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

44,09

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

mil. Euro

18

52,18

%

mil. Euro

%

118,35

35,40

80,29

*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 – 59,45 milioane euro, in urma realocarilor din 2013 si 2014.
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.
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In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 30 de proiecte, valoarea finantabila
nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 52 milioane euro,
reprezentand 88% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI. Proiectele vizeaza modernizarea si
echiparea infrastructurii de turism, pentru mai multe tipuri de activitati turistice.
Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 37 contracte de finantare, valoare solicitata
totala de aproximativ 75 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:
- 20 milioane euro – ca urmare a rezilierii a 7 contracte de finantare ;
- 2 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute
in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.
Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii de turism, pentru mai multe tipuri de
activitati turistice.
• Structuri de cazare
In judetul Constanta, s-au contractat 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 la Harsova.
In judetul Buzau, s-au contractat 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, s-au contractat 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, s-au contractat 10 proiecte care vizeaza realizarea de infrastructura de
agrement, din care:
- 2 proiecte care vizeaza infiintarea de structuri de agrement in Municipiul Constanta;
- 1 proiect in Orasul Techirghiol, respectiv infiintarea unei zone de agrement;
- 3 proiecte in Localitatea Eforie Nord;
- 1 proiect in Localitatea Neptun;
- 2 proiecte in Comuna 23 August;
- 1 proiect care vizeaza realizarea unui centru de agrement in localitatea Navodari;
In Judetul Buzau, s-a contractat 1 proiect care vizeaza realizarea unei structuri de agrement in
Statiunea Sarata Monteoru.
In Judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza realizarea unei structuri de agrement in
localitatea Odobesti.
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•

Structuri Baze Salvamont

In Judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza construirea a 2 baze salvamont in com.
Nistoresti si Paulesti, reabilitarea si extinderea bazei de salvamont existente in Soveja; dotarea
celor trei baze salvamont cu mijloace si echipamente specifice asigurarii conditiilor optime de
salvare in aria Montana, proiect aflat in implementare.
•

Modernizare infrastructura din statiuni

In judetul Constanta, s-au contractat 6 proiecte:
√ In Mangalia, s-au contractat 4 proiecte:
- 1 proiect de reabilitare si ecologizare a lacurilor Neptun, Statiunea Neptun;
- 1 proiect care vizeaza amenajarea si reabilitarea unor obiective turistice/ zone de
interes turistic in Neptun – Olimp;
- 1 proiect care vizeaza realizarea unui parc in Municipiul Mangalia;
- 1 proiect care vizeaza modernizarea si amenajarea zonei turistice centrale a
municipiului Mangalia;
√ In Orasul Techirghiol – 1 proiect care a vizat amenajarea malului Lacului Techirghiol.
√ In Orasul Navodari – 1 proiect care vizeaza amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral
a Orasului Navodari.
In judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza modernizarea statiunii turistice Comuna
Soveja.
Tot in judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza amenajarea ariei naturale de interes
local "Crang Petresti" si imbunatatirea infrastructurii de acces catre aceste areal.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 22 proiecte, dintre care:
- 10 proiecte care vizeaza infrastructura de agrement (Judetul Constanta - in Mamaia,
Constanta, Eforie Nord, Neptun, Techirghiol, Comuna 23 August, Judetul Vrancea –
Oras Odobesti, Judetul Buzau – Localitatea Sarata Monteoru);
- 9 structuri de cazare reabilitate şi modernizate (2 proiecte in judetul Buzau - un
complex turistic si un han turistic; 5 proiecte in judetul Constanta – 4 hoteluri in
statiunile Mamaia, Neptun, Eforie Nord si Jupiter si un hotel plutior la Harsova; 2
proiecte in judetul Tulcea - un hotel in Municipiul Tulcea si un complex turistic la
Murighiol.
- 3 proiecte care vizeaza reabilitarea infrastructurii in statiuni, respectiv reabilitarea
si ecologizarea lacurilor Neptun, Statiunea Neptun, amenajarea si reabilitarea unor
obiective turistice/ zone de interes turistic in Neptun – Olimp; amenajarea malului
Lacului Techirghiol.
In cadrul celor 22 proiecte finalizate, au fost create 285 locuri de munca.
Au fost identificate 8 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:
- pentru 6 proiecte au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30
iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor. Aceste
proiecte vizeaza:
in judetul Vrancea: construirea a 2 baze salvamont in com. Nistoresti si Paulesti,
reabilitarea si extinderea bazei de salvamont existente in Soveja; dotarea celor trei
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baze salvamont cu mijloace si echipamente specifice asigurarii conditiilor optime de
salvare in aria Montana, proiect aflat in implementare; modernizarea statiunii
turistice Comuna Soveja; amenajarea ariei naturale de interes local "Crang Petresti"
si imbunatatirea infrastructurii de acces catre aceste areal.
In judetul Constanta: amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a Orasului
Navodari, infiintarea unui centru de agrement in localitatea Navodari, construirea
unei piscine si a unui centru spa in Comuna 23 August.
pentru 2 proiecte, nu au fost semnate acte aditionale de prelungire in anul 2016,
beneficiarul nu a putut prezenta HCL de aprobare a includerii proiectelor in lista de
investitii a anului 2016 si finalizarea din resursele proprii ale acestuia. Aceste proiecte
vizeaza: modernizarea si amenajarea zonei turistice centrale a municipiului Mangalia si
realizarea unui parc in Municipiul Mangalia.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 27
milioane euro, reprezentand 45,48% 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)
2007-2013
mil. Euro

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice

59,45

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

mil. Euro

30

52,16

%

mil. Euro

%

87,74

27,04

45,48

*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 DMI 5.2, pentru schema public – privat, a fost suspendata incepand
cu data de 20 august 2013, iar pentru schema de infrastructura publica depunerea de proiecte a fost
suspendata in data de 18 februarie 2015.

Referitor la portofoliul de proiecte identificat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru POR
2007-2013, mentionam ca in lista de rezerva se afla incluse 49 de proiecte, valoarea financiara
nerambursabila solicitata totala fiind de aproximativ 71 milioane euro, detaliat dupa cum urmeaza:
•

Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli
de crestere – 1 proiect, valoare solicitata fiind de 8,23 milioane euro;

•

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură – 1 proiect,
valoare solicitata fiind de 19,44 milioane euro ;

•

Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale – 2 proiecte, valoare solicitata totala fiind de
0,92 milioane euro;
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•

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă - 43 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 39,12 milioane euro;

•

Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 2
proiecte, valoare solicitata totala fiind de 3,19 milioane euro.

Finantarea acestor proiecte in cadru POR 2007-2014 nu a fost posibila deoarece valoarea proiectelor
depuse a depasit cu mult valoarea alocata regiunii, pe fiecare din cele cinci DMI-uri, iar economiile
inregistrate au permis includerea la finantare doar a unei parti din proiectele aflate in lista de
rezerva.
Exista si DMI-uri pentru care, in urma inregistrarii de economii, proiectele din lista de rezerva s-au
incadrat partial sau total in valoarea alocata regiunii abia in anul 2015, moment la care nu a mai
fost posibila finalizarea proiectelor pana la 31 decembrie 2015.
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