SITUAŢIA PROIECTELOR
INFORMARE privind AXA PRIORITARĂ 1 – REGIUNEA CENTRU
DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
2007-2013
AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget
153,72 milioane euro). Sub-domeniile din cadrul DMI 1.1 au fost lansate în Iuna noiembrie şi
decembrie 2008. DMI 1.2 a fost lansat în noiembrie 2012.

Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana.
În cadrul acestui domeniu major de intervenție au fost prevăzute trei sub-domenii de finanţare ce
diferă în funcţie de tipul beneficiarilor eligibili pentru accesarea finanţării nerambursabile,
respectiv:
 poli de creştere, reprezentaţi la nivel regional de un centru urban mare nominalizat
prin lege. La nivelul Regiunii Centru polul de creştere desemnat, municipiul Braşov şi zona sa
metropolitană, a avut alocat un buget de 74,3 milioane euro fonduri nerambursabile pentru
dezvoltare.
 poli de dezvoltare urbană, reprezentaţi la nivelul Regiunii Centru de municipiile Sibiu şi
Târgu Mures. Bugetul alocat prin program pentru dezvoltarea celor două municipii a fost de 29,72
milioane euro.
 centre urbane, reprezentaţi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele
decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană. Prin program a fost disponibil spre accesare
un buget de 40,15 milioane euro fonduri nerambursabile.
În cadrul acestei axe prioritare au fost finanțate, pe termen mediu sau lung, Planurile Integrate de
Dezvoltare Urbană. Aceste planuri sunt formate la rândul lor din 2, 3 sau mai multe cereri de
finanţare individuale, cereri care contribuie împreună la regenerarea socio-economică a arealelor
urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor.

Depunerea de proiecte pe acest subdomeniu a fost suspendată
La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul acestui domeniu la nivelul Regiunii Centru, a fost
următoarea:
În cadrul subdomeniului Pol de creştere Braşov, până la data raportării, au fost depuse 35 cereri
de finanţare în valoare totală de 178,11 milioane euro. Dintre cele 35 cereri depuse, 26
proiecte prin care se solicită 94,86 milioane euro fonduri nerambursabile au fost contractate.
Planul Integrat de dezvoltare al Polului de creştere Braşov include o listă cu 135 proiecte prioritare
finanțabile din diferite surse. Proiectele vizează atât dezvoltarea infrastructurii urbane, cât şi
dezvoltarea turismului prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu şi dezvoltarea unor structuri de
agreement. De asemenea, prin proiectele dezvoltate, s-a urmărit îmbunătățirea infrastructurii
sociale din Polul de creştere Braşov, precum şi dezvoltarea mediului de afaceri.
În cadrul sub-domeniului Poli de Dezvoltare Urbană, până la data raportării, au fost depuse cereri
de finanţare din Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Târgu Mureş şi ale
municipiului Sibiu. Aceste municipii au depus până în prezent 15 cereri individuale de finanţare
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cu o valoare a sumei solicitate de 57,48 milioane euro, din care 12 proiecte ce solicită 37,16
milioane euro au fost contractate. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Sibiu
include 8 proiecte individuale, iar PIDU Tg. Mureş include 4 proiecte individuale. Proiectele
propuse pentru finanţare au vizat reabilitarea infrastructurii urbane (modernizare străzi urbane,
pieţe, spaţii verzi, etc.) şi dezvoltarea servicilor sociale şi de siguranţă a populaţiei.
În cadrul sub-domeniului Centre Urbane nouă primării de municipii au depus PIDU ce conţin 27 de
proiecte individuale prin care solicitau 79,33 milioane euro. Data de 31 martie 2008 a reprezentat
termenul limită de depunere al cererilor de finanţare nerambursabilă prin care se puteau finanţa
proiectele integrate pentru dezvoltare urbană a centrelor urbane din Regiunea Centru. În urma
procesului de evaluare şi selecţie 4 PIDU-uri, ale municipiilor Alba Iulia, Miercurea Ciuc, Sfântu
Gheorghe şi Topliţa, cuprinzând în total 18 proiecte individuale, au fost aprobate pentru
finanţare și contractate integral. Valoarea totală a acestor proiecte este de 83,70 milioane euro,
fiind solicitate spre finanțare 64,39 milioane euro fonduri nerambursabile.
La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul DMI 1.1 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:
77 proiecte depuse;
56 proiecte contractate;
3 proiecte nefuncționale în implementare;
1 proiect reziliat;
52 proiecte finalizate;
91,03 milioane de euro cheltuiţi.
Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare/
dotare
 127 de străzi în lungime de peste 80 km;
 943 mii mp de căi de acces și pasaje modernizate;
 99.744,68 mp de sistem pietonal construit/reabilitat;
 39.590,73 mp de pista de biciclete construită;
 22.453 mp spaţiu degradat şi neutilizat reabilitat;
 5 stații capete de linie amenajate
 353 locuri de parcare amenajate
 6 parcări realizate cu 2259 de locuri
 7 centre sociale modernizate și dotate;
 1 clădire cu 44 locuințe sociale;
 10 sisteme integrate de securitate pentru 10 unități de învățământ;
 1 sistem de management informatizat al transportului în comun
 1 sistem de monitorizare pentru siguranță cu 25 de camere de supraveghere
 2 infrastructuri pentru activităţi socio-culturale reabilitate/modernizate
 9 şcoli dotate cu sisteme de siguranţă şi control
 1 sistem de telegestiune a iluminatului public cu 10841 de stâlpi de iluminat, 1 centru de
comandă și 65 de camere de supraveghere
 1 centru de agrement amenajat;
 2 centre istorice reabilitate
 1 ascensor în plan înclinat cu o lungime de rulare de 165 ml, 2 stații, capacitate cabină de 18
persoane și capacitate de 648 persoane/zi;
 1 structură de afaceri construită
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 80 de noi locuri de muncă create
 922 415 locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din PIDU-ri.
SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE, ŞI A BUGETULUI ALOCAT PE ACEASTĂ AXĂ, se prezintă astfel
(a fost folosit cursul InforEuro al lunii septembrie 2015, 1 euro = 4,4505 lei):
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Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a
blocurilor de locuințe.
În cadrul acestui Domeniu major de intervenție s-au finanțat lucrările de reabilitare termică a
blocurilor prin anvelopare și lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire a blocurilor din
municipiile reședință de județ. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 1.2 a fost lansată pe
data de 01 noiembrie 2012, depunerea proiectelor începând din data de 3 decembrie 2012, iar
bugetul alocat domeniului a fost de 9,55 milioane euro.

Depunerea de proiecte a fost suspendată în 15.09.2014.
La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul DMI 1.2 la nivelul Regiunii Centru a fost următoarea:
14 proiecte depuse;
13 proiecte contractate;
13 proiecte finalizate;
3,94 milioane de euro cheltuiţi.
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Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare/
dotare:
 3.740 apartamente din Alba Iulia, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș reabilitate.
Mai multe informaţii referitoare la localizarea geografică a proiectelor la nivelul Regiunii
Centru, precum şi alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteţi obţine
accesând pagina ADR CENTRU dedicată Programului Regio www.regio-adrcentru.ro.
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