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Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare 
si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de 
agrement/baze turistice (tabere scolare) 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în 

calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii 
Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante 
ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze 
turistice (tabere scolare)” Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147, în data de 04 
august 2021.  

Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 1 „Întărirea capacității beneficiarilor 
de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 
aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 
finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 
„Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM 
și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. 

Proiectul va fi implementat de către ADR SE, în calitate de lider de proiect, în 
parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului si UAT Judetul Galati, UAT Judetul 
Brăila, UAT Județul Buzău,UAT Județul Constanța, UATJudețul Vrancea, UATJudețul 
Tulcea, UAT Municipiul Galati. 

Partenerii proiectului vor primi finantare nerambursabila pentru elaborarea de 
documentatii tehnico-economice in vederea pregatirii a 10 proiecte de infrastructura 
aferente perioadei de programare 2021-2027. 

 
 



 

Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru 
perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 10 documentații tehnico-
economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, aferente proiectelor din 
portofoliul 2021-2027 pe domeniile centre de agrement/baze turistice (tabere scolare), 
infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential 
turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau 
drumuri de legatura. 

In cadrul proiectului, UATJudețul Tulcea va primi fiantare pentru ebalorarea 
documentatiei tehnico-economice aferente urmatoarelor obiective de investitii: 

 „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Sarighiol de 
Deal– Rahman”. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 
1.844.500,00 lei din care 1.807.610,00 lei reprezinta finantare 
nerambursabila (FEDR + Bugetul de Stat) si 36.890,00 lei reprezinta 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 „Imbunatatirea infrastructurii publice de turism prin reamenajarea 
arhitecturala a Falezei Tulcea”. Valoarea totala eligibila a proiectului 
este de 2.177.700,00 lei din care 2.134.146,00 lei reprezinta finantare 
nerambursabila (FEDR+Bugetul de Stat) si 43.554,00 lei reprezinta  
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

  

Perioada de implementare a activităţilor este de 30 luni, in perioada 01.07.2020 - 
31.12.2022.  

Valoarea totală a contractului de finantare este de 25.821.585,20 lei, din care 
18.778.112,85 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 2.799.329,73 lei 
reprezinta valoare eligibila nerambursabila din bugetul national. Valoarea aferenta 
asigurarii managementului contractului de finantare de catre ADR SE este de 854.030,20 
lei, reprezentand 100% finantare nerambursabila.   

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 

 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR SE, Str. Anghel Saligny, nr. 24, 
Municipiul Brăila, județul Brăila tel: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: 
adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro, si la sediul UAT Judetul Tulcea, str. Pacii, nr. 
20, Municipiul Tulcea, judet Tulcea , tel: 0240. 513.071, www.cjtulcea.ro. 

 


