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SITUAŢIA PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE ale REGIO
POR 2007-2013
Programul Operaţional Regional - Regio pentru perioada 2007-2013 a fost documentul strategic de
programare elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi aprobat de
Comisia Europeană, prin care s-au stabilit atât o strategie de dezvoltare regională, cât și prioritățile
din cadrul acesteia, care au necesitat resurse pentru finanțare. Acest obiectiv s-a realizat printr-o
alocare diferențiată a fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o
strânsă corelare cu acţiunile realizate în cadrul Programelor Operaționale Sectoriale.

La data de 31.12.2016 situația în cadrul Programului Operațional Regional REGIO 20072013 la nivelul Regiunii Centru (ce include și proiectele de Asistență tehnică), a fost
următoarea:
1200 proiecte depuse;
499 proiecte contractate;
76 proiecte în lista de rezervă;
5 proiecte în implementare, declarate nefuncționale, cu termen de finalizare
31.12.2018;
62 proiecte reziliate;
432 proiecte finalizate;
394,75 milioane euro cheltuiți;
82,03% Grad absorbție (1 euro = 4,4505 lei)
Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare/
dotare:
Subdomeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare:
 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 2.259 de locuri
 7 centre sociale modernizate și dotate;
 1 clădire cu 44 locuințe sociale;
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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
80 de noi locuri de muncă create
922 415 locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din PIDU-ri.

DMI 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe:
 3.740 apartamente din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Alba Iulia reabilitate.
DMI 2.1. Drumuri judeţene, străzi, şosele de centură:
 229,92 km drum judeţean reabilitat;
 6,43 km șosea de centura construită;
 49,574 km de străzi urbane reabilitate.
DMI 3.1. Infrastructura servicii medicale:
 13 ambulatorii de specialitate reabilitate;
 1 spital județean reabilitat și dotat.
DMI 3.2. Infrastructura serviciilor sociale:
 7 centre sociale pentru persoane cu dizabilităţi, reabilitate;
 10 centre sociale rezidenţiale pentru persoane în vârstă, modernizate;
 1 centru multifuncțional pentru tineret, renovat şi dotat;
 2 creșe și o casă pentru copii reabilitate;
 3 centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, renovate şi dotate;
 2 centre medico-sociale modernizate;
 2 centre de plasament modernizate;
4 234 persoane care beneficiază de infrastructura de servicii sociale modernizată.
DMI 3.3 Bazele pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:
 1 centru de comandă și control complet echipat;
 90 de unități mobile ISU dotate cu echipamente și autospeciale.
DMI 3.4 Infrastructura educaţională:
 60 unităţi de învăţământ reabilitate;
 Peste 22.554 elevi care beneficiază de infrastructura reabilitată.
DMI 4.1. Structuri de sprijinire a afacerilor:
 5 centre de afaceri construite;
 1 incubator de afaceri creat;
 1 parc logistic creat;
 1000 noi locuri de muncă create în cadrul firmelor localizate în structurile de afaceri.
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DMI 4.2. Structuri de sprijinire a afacerilor:
o fostă fabrică de prelucrare a lemnului transformată în centru de afaceri;
un fost Centru de Protecţie a Plantelor transformat în centru de afaceri;
un vechi IAS transformat într-un parc industrial;
o stație de epurare abandonată transformată într-o zonă economică modernă;
644 noi locuri de muncă create.
DMI 4.3 Microîntreprinderi:
 199 microîntreprinderi modernizate;
 800 locuri de muncă nou create.
DMI 5.1. Patrimoniul cultural:
 4 cetăţi obiectiv de patrimoniu reabilitate din Alba Iulia, Rupea, Tîrgu Mureș, Mediaș;
 18 biserici fortificate restaurate şi introduse în circuitul turistic din județele Alba, Brașov,
Sibiu și Mureș;
 1 biserică evanghelică obiectiv de patrimoniu din municipiul Sibiu, reabilitată.
 modernizarea Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului.
 123 de noi locuri de muncă create.
DMI 5.2 Resursele naturale şi serviciile turistice:
 4 stațiuni turistice reabilitate din Șugaș Băi, Harghita Băi, Biborțeni-Baraolt și Borsec;
 10 unități de cazare modernizate;
 3 puncte salvamont construite şi 1 punct salvamont reabilitat în județul Harghita;
 13 structuri de agrement
 1 pârtie de schi construită în localitatea Jina, Sibiu;
 4 parcuri amenajate în municipiul Alba Iulia, în stațiunea Sovata, în municipiul Tîrgu Mureș și
lângă Râșnov;
424 noi locuri de muncă create.

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ŞI A BUGETULUI PE AXELE ŞI DOMENIILE REGIO, aflate în
diferite etape ale procesului de evaluare şi contractare, până la momentul actual, se prezintă
astfel (a fost folosit cursul InforEuro al lunii septembrie 2016, 1 euro = 4,4505 lei):
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Întocmit,
Mirela Groza, Șef Serviciu Relații publice
Verificat
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