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În cadrul Sãptãmânii Europene a IMM
ADR CENTRU A PREZENTAT OPORTUNITÃÞILE DE FINANÞARE 

NERAMBURSABILÃ 

Pe parcursul primei sãptãmâni din luna mai 2009, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru a 
participat la o serie de evenimente care au avut loc în diferite judeþe ale Regiunii Centru, dedicate 
informãrii administratorilor de întreprinderi mici þi mijlocii despre posibilitãþile de dezvoltare a 
afacerilor cu fonduri publice. Reprezentanþii ADR Centru au prezentat potenþialilor beneficiari, care au 
participat la fiecare dintre manifestãrile organizate, programul REGIO þi oportunitãþile de finanþare 
nerambursabilã disponibile prin Programul Operaþional Regional pe perioada 2007-2013, precum þi alte 
reþele þi servicii, puse la dispoziþia celor care vor sã-þi dezvolte afacerile.  

În acest moment, Agenþia 
pentru Dezvoltare Regionalã 
Centru deruleazã, la nivelul 
Regiunii Centru – formatã din 
judeþele Alba, Braþov, Covasna, 
Harghita, Mureþ þi Sibiu – mai 
multe programe cu finanþare 
nerambursabilã din fonduri 
publice europene. Cel mai 
i m p o r t a n t  p r o g r a m ,  c u  
relevanþã regionalã, este 
Programul Operaþional Regional 
- REGIO. Regiunii Centru îi sunt 
alocate prin Programul REGIO, 
483,62 milioane euro. Axa 
Prioritarã 4 a acestui program 
este axa ce conþine trei domenii 
majore de intervenþie prin care 
sunt finanþate activitãþile de 
dezvoltare a IMM-urilor. În prezent, ADR Centru deruleazã þi proiectul finanþat direct de Comisia 
Europeanã în Regiunea Centru – Reþeaua BISNet Transylvania, reþea prin care cei interesaþi pot sã-þi 
identifice parteneri internaþionali de afaceri, pot afla informaþii punctuale referitoare la târguri þi alte 
evenimente internaþionale la care pot participa, le sunt furnizate informaþii legislative, dar þi 
oportunitãþi de finanþare în domeniul cercetãrii þi inovãrii. Catalogul Surselor de Finanþare, pe de altã 
parte, este un document electronic, realizat lunar de cãtre Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru, 
în care sunt sintetizate toate oportunitãþile de finanþare naþionale þi regionale disponibile lunar spre 
accesare pentru diferite categorii de organizaþii, printre care þi societãþile comerciale. Acest Catalog 
conþine atât informaþii despre finanþãrile derulate prin REGIO, dar þi alte date utile, referitoare la 
sursele de finanþare ce pot fi accesate de diverþi beneficiari. Structura catalogului conþine informaþii 
legate de instituþia care deruleazã programul de finanþare, obiectivele programului, potenþialii 
solicitanþi, activitãþile eligibile, suma care se acordã, contribuþia celui ce depune proiectul, termenele 
limitã de depunere ale proiectelor, precum þi o adresã de internet de unde pot fi obþinute mai multe 
informaþii punctuale, despre fiecare program. 
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În primele zile ale lunii mai, Instituþia Prefectului din judeþul Braþov a organizat, în parteneriat cu ADR 
Centru þi alte instituþii, în municipiul reþedinþã a judeþului, Conferinþa „Finanþare þi dezvoltare pentru 
microîntreprinderi, IMM-uri þi întreprinderi mari”. Evenimentul s-a axat pe prezentarea finanþãrilor pentru 
IMM þi întreprinderi mari, în activitãþi productive, pe subvenþiile acordate pentru personalul întreprinderilor, 
dar þi pe finanþarea structurilor de sprijinire a afacerilor þi a microîntreprinderilor din mediul urban. Un alt 
eveniment desfãþurat în municipiul 
Braþov, cu denumirea „Sprijin financiar 
nerambursabil pentru dezvoltarea 
iniþiativei private, prin programele 
operaþionale sectoriale þi regionale”, 
organizat de Camera de Comerþ þi 
Industrie Brasov, a avut o participare de 
peste 50 de persoane, care au putut afla 
ce surse sunt accesibile spre finanþare 
prin principalele programe destinate 
IMM-urilor. Reprezentanþii ADR Centru au 
prezentat celor interesaþi greþelile 
frecvente întâlnite la întocmirea unui 
proiect de finanþare, dar þi metodele prin 
care trebuie administrat un proiect, din 
momentul în care s-a obþinut o finanþare. 

Aceleaþi tematici, completate cu 
prezentarea resurselor bancare de 
creditare a unei societãþi, au fost 
abordate în cadrul evenimentului 
organizat în municipiul Sibiu de cãtre Corpul Experþilor Contabili þi a Contabililor Autorizaþi.  În faþa unui 
auditoriu de peste 90 de persoane, format din administratori þi reprezentanþi de IMM-uri, un expert al ADR 
Centru a prezentat sursele de finanþare nerambursabile active la acest moment, precum þi celelalte proiecte 
pe care le desfãþoarã ADR Centru, în special pentru sprijinirea microîntreprinderilor prin Programul REGIO. 
Alt eveniment la care au participat reprezentanþii ADR Centru, la care s-au abordat subiecte asemãnãtoare, a 
fost „Proiecte þi afaceri sustenabile în judeþul Mureþ”, manifestare organizatã de Instituþia Prefectului Mureþ. 

La nivelul ADR Centru se apreciazã cã accesarea serviciilor destinate IMM-urilor va deschide calea spre 
noi oportunitãþi de investiþii. Asigurarea 
unei mai bune vizibilitãþi a IMM-urilor din 
regiune þ i  accesul la informaþii  
specializate din domeniul politicilor de 
cercetare þi inovare, a legislaþiei europene 
þi a programelor de finanþare vor reuþi sã 
detaþeze aceste firme la nivel local. Astfel, 
societãþile comerciale româneþti vor putea 
sã-þi promoveze mai bine serviciile oferite. 
În Sãptãmâna Europeanã a IMM, ADR 
Centru a participat activ la toate 
activitãþile semnificative, deoarece îþi 
menþine interesul de a sprijini þi promova 
IMM-urile, precum ºi preocupãrile de 
identificare a soluþiilor practice pentru 
consolidarea þi dezvoltarea acestora. 
Pentru îmbunãtãþirea mediului de afaceri, 
este important ca instituþiile cu un profil 

apropiat de cel al ADR Centru sã faciliteze contactele dintre IMM þi sursele publice de finanþare. În aceste 
condiþii, Programul REGIO va fi complementar cu alte programe þi scheme de sprijin, care vor putea 
impulsiona activitatea IMM, prin accesarea unor finanþãri din fonduri publice europene.
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VORBIND DESPRE EUROPA, DE ZIUA EI!

      Simbol al reconcilierii politice, data de 9 mai, reprezintã, pentru Uniunea Europeanã ºi statele membre, 
ziua care a stat la baza reconfigurãrii viitorului Europei. Comunitatea europeanã, reprezintã, pentru fiecare 
cetãþean, o oportunitate de a accede la o piaþã economicã continentalã, de a accesa fonduri nerambursabile, 
de a genera condiþii de trai civilizate ºi decente, în care se respectã drepturile cetãþeneºti. În acest spirit, 
tinerii din judeþul Alba, Regiunea Centru, au dezbãtut  mecanismele Uniunii ºi beneficiile sprijinului 
comunitar pentru societatea româneascã, în cadrul proiectului „Societatea româneascã - societate 
europeanã”, la care Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru este partener principal.

      Proiectul „Societatea 
româneascã – Societate 
europeanã” se aflã la a doua 
ediþie ºi a fost gândit sub 
forma unui concurs de eseuri. 
Scopul acestui concurs este de 
a conºtientiza apartenenþa 
României la sistemul de valori 
p r o p u s  d e  U n i u n e a  
Europeanã. Demarat la 
începutul lunii martie 2009, 
proiectul a implicat licee din 
oraºele Alba Iulia, Aiud, Blaj ºi 
Cugir. Elevii înscriºi în concurs 
au avut la dispoziþie patru 
teme pe marginea cãrora au 
putut prezenta, din punctul 
lor de vedere, costurile ºi beneficiile integrãrii României în UE, cultura româneascã în context european, 
alegerile europarlamentare ºi instituþiile Uniunii Europene. 

      Organizatorii proiectului, Inspectoratul ªcolar Judeþean Alba, în colaborare cu partenerii ADR Centru, 
Centrul Europe Direct Alba Iulia, 
Biblioteca Judeþeanã ”Lucian Blaga” Alba 
Iulia, Radio Reîntregirea ºi Colegiul 
Economic „Dionisie Pop Marþian” au 
selectat 15 câºtigãtori ai acestui concurs, 
cãrora le-au înmânat premii constând în 
materiale informative ºi promoþionale 
referitoare la sprijinul pe care Uniunea 
Europeanã îl acordã României. Înmânarea 
acestor premii a avut loc în cadru festiv, 
alãturi de reprezentanþii presei locale, în 
data de 11 mai 2009, în Sala de Protocol a 
Hotelului Parc din Alba Iulia. 
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      Prezentarea Programului Operaþional Regional ºi a oportunitãþilor de dezvoltare economicã ºi socialã, 
prin accesarea fondurilor europene disponibile prin program, necesare dezvoltãrii Regiunii Centru ºi a 
judeþului Alba, au fost subiectele abordate la eveniment de cãtre domnul Simion Creþu, din partea ADR 
Centru. De asemenea, cele mai multe materiale promoþionale ºi informative primite de premianþi au reliefat 
sprijinul pe care Uniunea 
Europeanã îl acordã pentru 
dezvoltarea armonioasã a 
regiunilor româneºti,  prin 
Programul REGIO 2007-2013.   

      Elevii ºi cadrele didactice care 
au coordonat proiectul au 
conºtientizat faptul cã Uniunea 
Europeanã înseamnã pentru noi 
oportunitate. Prin Programul 
Operaþional Regional, program 
derulat de ADR Centru, la nivelul 
Regiunii formatã din judeþele 
Alba, Braºov, Covasna, Harghita, 
Mureº ºi Sibiu, este oferitã - 
administraþiilor publice locale, 
ONG-urilor, universitãþi lor, 
precum ºi întreprinderilor mici ºi 
mijlocii - oportunitatea de a 
accesa fonduri europene nerambursabile. Conducerea ADR Centru a reiterat poziþia sa prin care subliniazã 
existenþa instituþiei pentru a-i ajuta pe cei ce doresc sã obþinã finanþare. Sprijinul experþilor Agenþiei este 
menit sã-i ajute pe solicitanþii de fonduri pentru dezvoltare regionalã sã înþeleagã modul de lucru european, 
principiile europene care trebuie aplicate în proiecte, procedurile ºi termenii de specialitate. Tinerii au 
învãþat, prin acest proiect, cã la ADR Centru se oferã informaþii sau le sunt indicate celor interesaþi sursele 
potrivite de finanþare.

       Aceºti tineri care vorbesc despre 
Uniune ºi principii au speranþe ºi dorinþe, 
dar, la rândul lor, pot face parte, pe viitor, 
fie din rândul potenþialilor beneficiari, fie 
din rândul celor care evalueazã proiectele 
europene. Echipa ADR Centru le doreºte 
mult noroc în orice îºi aleg, deoarece 
societatea europeanã, din care facem ºi 
noi parte, le oferã tot mai multe 
oportunitãþi.
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FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU CETATEA DIN RUPEA

Încã un contract de finanþare prin Axa Prioritarã 5, Domeniul major de intervenþie 5.1 al Programului 
Operaþional Regional, a fost semnat la jumãtatea lunii mai de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
Locuinþei, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru ºi Consiliul Local Rupea. Proiectul prevede 
reabilitarea ºi extinderea infrastructurii turistice a Oraºului Rupea, având un buget total de peste 30 milioane 
lei ºi va fi finanþat din domeniul 
destinat restaurãrii ºi valorificãrii 
durabile a patrimoniului cultural. 
Practic, prin proiect este prevãzutã 
punerea în valoare a Cetãþii din 
Rupea, un monument de importanþã 
naþionalã. La eveniment a participat, 
din partea MDRL, domnul ministru 
Vasile Blaga.

 Dupã aproape un an de 
evaluare a cererii de finanþare pentru 
iniþiativa privind „Reabilitarea ºi 
extinderea infrastructurii turistice în 
Oraºul Rupea”, cerere depusã la ADR 
Centru în 19 mai 2008, proiectul a fost 
aprobat spre contractare. La 
jumãtatea lunii mai a acestui an a fost 
semnat contractul pentru suma de 
23,29 milioane de lei, finanþare 
ne rambu r sab i l ã .  Con t r i bu þ i a  
Consiliului local la cheltuielile 
eligibile ale proiectului este de 475 mii lei. Pentru domnul primar Flavius Dumitrescu din Rupea, realizarea 
acestui proiect înseamnã prima oportunitate de accesare a fondurilor structurale, pentru dezvoltarea 
oraºului, cu sprijinul ADR Centru. Acest proiect a fost ºi primul semnat de autoritãþile locale din judeþul 
Braºov, pentru atragerea unor fonduri structurale.

Situatã în zona vesticã a oraºului 
Rupea, din judeþul Braºov, pe un masiv de 
bazalt, Cetatea Rupea este un obiectiv de 
patrimoniu cultural naþional. Prin 
valorificarea Cetãþii Rupea din punct de 
vedere cultural, istoric, turistic ºi natural, 
Consiliul local Rupea urmãreºte creºterea 
atractivitãþii turistice a zonei, creºterea 
fluxului de turiºti, precum ºi extinderea 
perioadei de sejur, aspecte ce vor 
determina o dezvoltare economicã a 
regiunii, crearea de noi locuri de muncã ºi 
îmbunãtãþirea nivelului de trai al 
cetãþenilor. Infrastructura deterioratã a 
cetãþii ºi lipsa amenajãrilor turistice, lipsa  
dotãrilor, precum ºi lipsa unei parcãri 
amenajate sunt doar câteva probleme ce 
vor fi rezolvate prin implementarea 
acestui proiect. 
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Reabilitarea cetãþii se va realiza ºi prin crearea unor puncte de informare turisticã unde vor fi expuse 
obiectele de patrimoniu. În plus, în întreaga zonã vor fi introduse utilitãþile (apa, canalizare, electricitate) 
ºi vor fi reabilitaþi 2400 km drumuri de acces. Proiectul vizeazã reabilitarea Cetãþii Rupea pe o suprafaþã de 
aproximativ 14 ha, fiind realizate ºi amenajãri peisagistice, pe o suprafaþã de 500 mp.    

Potenþialul turistic al 
României este un avantaj 
impor tan t ,  ca re  t rebu ie  
exp loatat  co respunzãtor.  
Preponderenþa, în Regiunea 
Centru, a vestigiilor istorice ºi a 
ariilor naturale protejate, 
recunoscute de cãtre Ministerul 
Culturii sau UNESCO, este, 
statistic vorbind, majoritarã. 
Reabilitarea cetãþii din Rupea ºi 
valorificarea valorilor sale sunt 
de o importanþã majorã pentru 
dezvoltarea economicã a 
oraºului. 

Toate consiliile locale ce 
au în administrare patrimoniu 
istoric, cultural ºi natural de o 
asemenea facturã, au un avantaj pe care trebuie sã-l exploateze, fiindcã sunt multe þãri în lume care 
reuºesc, doar prin turism, sã îºi genereze surse de venit foarte bune. Programul REGIO acordã acum sprijin ºi 
la nivelul României, pentru dezvoltarea unor proiecte prin care sã asigure creºterea nivelului de trai în zone 
cât mai întinse, inclusiv prin restaurarea ºi 
va lor i f i carea  durabi lã a patr imoniului  
cultural.

Dupã o perioadã de 44 de 
luni  de implementare a 
activitãþilor prevãzute în 
proiectul de reabilitare a Cetãþii 
Rupea, dupã realizarea tuturor 
investiþiilor ºi amenajãrilor, 
Consiliul local va aºtepta turiºtii 

români ºi strãini, care vor dori sã viziteze nu numai 
Cetatea, dar ºi Stejarii seculari de la Fiºer sau 
Rezervaþia de liliac de lângã situl istoric, zone care 
fac parte din ariile naturale protejate ale oraºului. 
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DRUMURI REABILITATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREª 

Peste 50 milioane de lei fonduri nerambursabile, vor fi acordate Municipiului Tîrgu Mureº pentru 
modernizarea strãzilor. Fondurile sunt alocate prin Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 2, 
domeniul major de intervenþie 
2.1, ce prevede reabilitarea ºi 
modernizarea reþelei de 
drumuri judeþene, strãzi 
urbane – inclusiv construcþia ºi 
reabilitarea ºoselelor de 
c e n t u r ã .  S e m n a r e a  
contractului de finanþare a 
proiectului „Modernizare 
strãzi în Tîrgu Mureº”, prin 
care sunt solicitate fondurile, 
a avut loc în data de  15 mai 
2009, la sediul Primãriei Tîrgu 
Mureº, în prezenþa domnului 
Vas i le  B laga,  M in i s t ru l  
Dezvoltãrii Regionale ºi 
Locuinþei, a domnului Simion 
Creþu, director general 
Agenþia pentru Dezvoltare 

Regionalã Centru ºi a domnului Dorin Florea, primarul 
municipiului Tîrgu Mureº. 

Proiectul depus la sediul Agenþiei pentru 
Dezvoltare Regionalã Centru în anul 2008, prevede 
reabilitarea ºi modernizarea a ºapte strãzi din municipiul 
de pe cursul râului Mureº, strãzi care preiau fluxurile de 
trafic din zonele funcþionale ale oraºului ºi le dirijeazã 
cãtre principalele cãi rutiere de acces spre alte centre 
economice din regiune. Proiectul are prevãzut un buget 
total de peste 60 milioane lei, din care 50 milioane lei 
reprezintã valoarea totalã eligibilã spre finanþare, ce 
include ºi un milion lei contribuþia Consiliului Local la 
cheltuielile eligibile. Diferenþa, de circa 10 milioane lei, 
reprezintã cheltuielile neeligibile ale proiectului, ce vor 
fi acoperite din fondurile proprii ale Consiliului Local 
Tîrgu Mureº. Prin acest proiect vor fi modernizate ºi 
semnalizate, pe o lungime de aproape 13 kilometri, 
strãzile: Libertãþii, Bãneasa, Livezeni, Podeni, Budiului, 
Mureºeni ºi Voinicenilor. Reabilitarea ºi modernizarea 
acestor strãzi va facilita circulaþia cãtre alte oraºe 
importante din þarã, respectiv Cluj-Napoca, Sighiºoara, 
Braºov, Bistriþa ºi Alba Iulia. 
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Întotdeauna infrastructura de transport este una dintre prioritãþile unui oraº, fiind necesarã pentru 
dezvoltarea sa economicã. Descongestionarea cãilor de acces, în ºi dintr-o localitate, este esenþialã, mai ales 
acum, când studiile de trafic impun fluidizarea circulaþiei. În plus, activitãþile economice necesitã 
flexibilitate ºi rapiditate, iar reducerea timpilor de parcurgere a unei rute a devenit un element de 
civilizaþie. Cu atât mai importante sunt cãile rutiere pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Centru. 
Semnarea contractului de finanþare, prin fonduri REGIO, va fi urmatã o perioadã de 32 de luni de 
implementare a proiectului, timp 
estimat de cãtre beneficiar, dupã care 
se vor vedea beneficiile acestui 
proiect asupra dezvoltãrii durabile a 
municipiului Tîrgu Mureº. 

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaþional 
Regional ºi cofinanþat de 
Uniunea Europeanã prin 

Fondul European de 
Dezvoltare Regionalã.
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ªOSEAUA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BRAªOV PRINDE CONTUR CU 
FINANÞARE REGIO

Municipiul Braºov va beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de peste 22,7 milioane lei, pentru 
dezvoltarea proiectului „Varianta de ocolire a Municipiului Braºov – Faza 1”. Întregul proiect are o valoare de 
aproape 82 milioane lei ºi va fi realizat în ºapte luni. Semnarea contractului de finanþare în cadrul 
Programului REGIO a avut loc în data de 31 mai 2009, la ora 12.00, la Primãria municipiului Braºov, în prezenþa 
domnului Rãzvan 
Murgeanu, secretar 
de stat în cadrul 
Ministerului Dez-
voltãrii Regionale ºi 
Locuinþei, a dom-
n u l u i  G a b r i e l  
Friptu, director ge-
neral al Autoritãþii 
de Management a 
Programului Opera-
þional Regional din 
cadrul MDRL, a 
domnului Simion 
Creþu, director ge-
neral ADR Centru ºi 
a domnului George 
Scripcaru, primarul 
municipiului Braºov.

Aceste fonduri sunt alocate prin 
Programul Operaþional Regional, Axa 
prioritarã 2, domeniul major de 
intervenþie 2.1 ce prevede reabilitarea ºi 
modernizarea reþelei de drumuri 
judeþene, strãzi urbane – inclusiv 
construcþia ºi reabilitarea ºoselelor de 
centurã. Proiectul braºovean a fost depus 
la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru în luna august 2008 ºi 
prevede conectarea drumurilor judeþene 
la reþeaua drumurilor naþionale ºi la 
reþeaua TEN, prin legãtura între DN 11 ºi 
DN 13.
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Proiectul are prevãzut un buget total de peste 81,7 milioane lei, din care 22,7 milioane reprezintã 
valoarea totalã eligibilã spre finanþare, ce include ºi peste 450 mii lei contribuþia Consiliului Local la 
cheltuielile eligibile. Diferenþa de circa 60 milioane lei reprezintã cheltuielile neeligibile ale proiectului, 
finanþate din fondurile proprii ale 
Consiliului Local Braºov. Prin 
acest proiect va fi construit un 
drum de 6,43 kilometri, cu o 
platformã în lãþime de 12 metri ºi 
lãþimea pãrþii carosabile de 7 
metri. De asemenea, pe acest 
drum va fi construit un pasaj, la 
KM 5+521, ºi douã poduri, la KM 
1+256,8 º i  la KM 4+262. 
Municipalitatea braºoveanã 
apreciazã cã ºoseaua de centurã 
a municipiului Braºov va prelua 
fluxurile majore de circulaþie 
care tranziteazã aglomerarea 
urbanã, reducând nivelul de 
poluare, dar va contribui ºi la o 
dezvoltare mai rapidã a Regiunii 
Centru.

I n f r a s t r u c t u r a  d e  
transport este una dintre prioritãþile unui oraº, fiind necesarã pentru dezvoltarea sa economicã. 
Descongestionarea traficului este esenþialã, mai ales acum, când studiile de trafic impun fluidizarea 
circulaþiei. Municipiul Braºov nu putea rãmâne în urma procesului de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât 

reprezintã singurul pol de creºtere de 
nivel naþional din Regiunea Centru. 
Este foarte posibil ca acest proiect, 
depus pe Axa Prioritarã 2 a 
Programului Operaþional Regional, sã 
fie cel mai rapid finalizat, þinând cont 
de investiþiile susþinute de bugetul 
local braºovean, astfel încât tronsonul 
de drum va putea fi practicabil încã 
din primãvara anului viitor. Din acel 
moment vom putea vorbi despre 
beneficiile acestui proiect asupra 
dezvoltãrii durabile a municipiului 
Braºov ºi a întregii regiuni.
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PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL ADUCE FONDURI IMPORTANTE 
LA NIVELUL REGIUNII CENTRU

Regiunea Centru este una dintre cele care reuºesc sã atragã cu mare eficienþã fonduri nerambursabile 
prin intermediul Programului Operaþional Regional. Domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi 
Locuinþei a apreciat cã „gradul de utilizare a fondurilor depãºeºte 33% în Regiunea Centru, fapt care ne 
demonstreazã cã în aceastã regiune vom putea vorbi despre o dezvoltare economico-socialã echilibratã”.

Pânã în data de 30 aprilie 2009 au fost depuse un numãr de 287 proiecte la nivelul Regiunii Centru ºi 9 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbanã (PIDU), care includ mai multe proiecte fiecare. Valoarea totalã a 
proiectelor este de peste 586 milioane euro, din care valoarea totalã eligibilã este de aproape 407 milioane 
euro.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaþional Regional 483,62 milioane euro, 
reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate prin Programul REGIO. Distribuþia fondurilor se 
realizeazã pe axele prioritare ale acestui program.

Dintre cele 287 de proiecte ºi 9 PIDU depuse la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru, 
pentru finanþare nerambursabilã prin 
Programul Operaþional Regional, un 
numãr de 25 proiecte au fost 
contractate pânã la începutul lunii 
mai ºi au fost respinse un numãr de 139 
cereri, depuse pe diferite domenii de 
intervenþie ale celor 5 axe prioritare. 
Celelalte proiecte se gãsesc în diferite 
faze de evaluare ºi selecþie, 67 dintre 
e l e  a f l â n d u - s e  î n  f a z ã  
precontractualã. Având în vedere 
aceste aspecte, valoarea totalã 
eligibilã a proiectelor contractate ºi 
rãmase în evaluare în cadrul 
Programului REGIO la nivelul Regiunii 
Centru acoperã aproximativ 61,23% 
din fondurile alocate Regiunii Centru 
prin acest Program. 

În perioada 15-30 mai 2009, în 
Regiunea Centru au mai fost semnate 
încã trei contracte importante de 
finanþare prin programul REGIO. Este vorba despre contractul de finanþare pentru reabilitarea ºi extinderea 
infrastructurii turistice a Oraºului Rupea, cu un buget total de peste 30 milioane lei, despre proiectul 
„Modernizare strãzi în Tîrgu Mureº”, în valoare de peste 50 milioane de lei ºi despre contractul pentru 
proiectul braºovean „Varianta de ocolire a Municipiului Braºov – Faza 1”, în valoare totalã de peste 82 
milioane lei. Proiectul Consiliului Local Rupea va fi finanþat prin Axa Prioritarã 5, Domeniul major de 
intervenþie 5.1 al Programului Operaþional Regional, domeniu destinat restaurãrii ºi valorificãrii durabile a 
patrimoniului cultural, iar pentru cele din Tîrgu Mureº ºi Braºov fondurile sunt alocate prin Axa prioritarã 2 - 
Domeniul major de intervenþie 2.1, ce prevede reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene, 
strãzi urbane – inclusiv construcþia ºi reabilitarea ºoselelor de centurã. Primele douã dintre aceste contracte 
au fost semnate la Rupea ºi la Tîrgu Mureº, de cãtre ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei, Vasile Blaga, 
directorul general al Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru, Simion Creþu, ºi reprezentanþii celor douã 
Consilii Locale – Rupea ºi Tîrgu Mureº. Al treilea a fost semnat la Braºov de cãtre secretarul de stat din MDRL, 
Rãzvan Murgeanu, directorul general al ADR Centru ºi primarul Braºovului, George Scripcaru.



14

Prezent la primele douã evenimente, domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei 
a declarat cã apreciazã foarte mult faptul cã Regiunea Centru este una dintre cele care ºtie sã atragã cu 
eficienþã fonduri publice nerambursabile, în special prin Programul REGIO.

„Se ºtie cã dacã autoritãþile publice locale, primarii ºi 
preºedinþii de Consilii judeþene o doresc, se pot realiza 
proiecte semnificative, pentru dezvoltarea fiecãrei regiuni. 
Desigur, conteazã foarte mult ºi implicarea din partea 
Agenþiilor pentru Dezvoltare Regionalã. Aº vrea sã felicit 
reprezentanþii Regiunii Centru, care fac parte dintre acele 
regiuni care merg bine în privinþa atragerii de fonduri 
europene. Am spus acest lucru ºi la ºedinþa CM POR ºi o voi 
susþine în faþa Guvernului ca, în cazul în care, la un moment 
dat, vor fi anumite regiuni unde nu vor fi suficiente proiecte 
depuse, sã luãm în calcul redistribuirea fondurilor, cãtre 
acele regiuni care ºtiu sã dezvolte proiecte. Considerãm cã 
este un lucru foarte bun cã gradul de utilizare a fondurilor 
depãºeºte 33% în Regiunea Centru, fapt care ne 
demonstreazã cã în aceastã regiune vom putea vorbi despre o 
dezvoltare economico-socialã echilibratã, în folosul 
locuitorilor acestei zone a þãrii”, a declarat domnul ministru 
Vasile Blaga.

Pentru Regiunea Centru, faptul cã Autoritatea de 
Management a Programului Operaþional Regional ºi Comitetul 
de Monitorizare au constatat un ritm bun de accesare a 
fondurilor europene este un lucru onorant. La nivelul Regiunii 
Centru existã o conlucrare eficientã, atât la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã, cât ºi a celorlalte 
organisme de lucru destinate activitãþii pentru asigurarea dezvoltãrii regionale. ADR Centru gestioneazã un 
portofoliu important de proiecte ºi are intenþia de a impulsiona depunerea de cereri de finanþare pe palierele 
sociale ale programului REGIO, deoarece este vizatã dezvoltarea echilibratã ºi de lungã duratã a întregii 
Regiuni, în ansamblul ei. Prin munca depusã de întreaga echipã de specialiºti ai Agenþiei, s-a reuºit 

poziþionarea între regiunile care au 
depuse ºi contractate cele mai 
multe proiecte de finanþare 
nerambursabilã prin Programul 
Operaþional Regional. ADR Centru 
îºi propune ca, în continuare, sã 
rãspundã cu eficienþã la solicitãrile 
de informaþii privind fondurile 
nerambursabile puse la dispoziþia 
Regiunii noastre de Uniunea 
Europeanã ºi sã se implice ºi în alte 
proiecte prin care se pot sprijini 
f i r m e l e  s a u  a u t o r i t ã þ i l e  
administraþiei publice locale în 
procesul de dezvoltare.
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CONFERINÞÃ REGIONALÃ PRIVIND SCHIMBÃRILE DEMOGRAFICE ªI 
INFLUENÞA LOR ASUPRA DEZVOLTÃRII REGIONALE

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru, în colaborare cu Ministerul Federal al Economiei ºi 
Tehnologiei din Landul Brandenburg, a organizat în data de 21 mai 2009 Conferinþa Regionalã „Schimbãrile 
demografice ºi consecinþele asupra dezvoltãrii regionale - Influenþe asupra proiectelor finanþate prin 
Programul Operaþional Regional“, având ca scop prezentarea ºi discutarea diferitelor aspecte care se aflã în 
strânsã legãturã cu procesele demografice. Evenimentul s-a bucurat o largã participare regionalã ºi 
internaþionalã ºi a avut loc la Hotel Parc din Alba Iulia, pe parcursul a mai bine de opt ore.

Una dintre temele majore cãreia i se acordã o importanþã din ce în ce mai mare la nivel european, 
dar ºi naþional, este evoluþia demograficã ºi efectele acesteia în diferitele domenii ale vieþii socio-
economice.  

Trendurile demografice care afecteazã Regiunea Centru, evidenþiate ºi în prognozele demografice, 
necesitã o abordare mai complexã, din perspectiva proiectelor de dezvoltare pe care autoritãþile locale le 
iniþiazã în cadrul programelor operaþionale, în special pe baza obiectivelor Programului Operaþional Regional 
- REGIO. Regiunea Centru va beneficia de sprijinul Landului Brandenburg pentru a se informa cu privire la 
bunele practici în domeniul dezvoltãrii de prognoze ºi programe. Cel mai important invitat al conferinþei a 
fost Dr. Gerd Harms, Ministru Plenipotenþiar pentru Afaceri Interne ºi Europene, Membru al Comitetului 
Regiunilor, Preºedintele comisiei EDUC din cadrul CoR ºi raportor în domeniul Schimbãrilor demografice 
pentru acest for european.

Aceastã conferinþã a vizat adoptarea unor politici sociale viabile, la nivelul dezvoltãrii  teritoriale, în 
special în ceea ce priveºte scãderea demograficã, ºi pregãtirea de programe ºi proiecte concrete referitoare 
la aceste procese în strânsã dependenþã cu planificarea dezvoltãrii. Un accent important s-a pus asupra 
transferului experienþei partenerilor din Landul Brandenburg în ceea ce priveºte abordarea ºi integrarea 
aspectelor legate de evoluþia demograficã în procesul de dezvoltare socio-economicã ºi crearea de politici 
pentru dezvoltare regionalã prin proiecte finanþabile prin REGIO.
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Acest eveniment a fost organizat sub forma unor prezentãri interactive, la care au participat peste 
70 de persoane, din partea autoritãþilor publice locale din regiune, din partea agenþiilor de dezvoltare 
regionalã, universitãþilor, organismelor intermediare constituite pentru implementarea programelor 
operaþionale, sau din partea altor instituþii constituite la nivel local sau regional, cu rol important în 
planificarea dezvoltãrii.

Tema principalã care a fost 
dezbãtutã în cadrul reuniunii a fost 
definitã de „Dimensiunea europeanã a 
schimbãrilor demografice“, subiect 
susþinut de Dr. Gerd Harms. În 
completarea acestei teme au fost 
analizate „Evoluþia demograficã ºi 
prognoza 2050 pentru România“, 
„Importanþa evoluþiei demografice în 
planificarea regionalã - prognoza 
demograficã pentru Regiunea 
Centru“, „Programul Operaþional 
Regional 2007 - 2013 ºi implicaþiile 
evoluþiilor demografice în dezvoltarea 
de proiecte sociale, educaþionale ºi de 
dezvoltare urbanã“, o „Comparaþie a 
proceselor de dezvoltare demograficã 
între Landul Brandenburg ºi Regiunea 
Centru“, precum ºi subiecte cum sunt 
„Consecinþele evoluþiei demografice 
pentru dezvoltarea regionalã ºi pentru 
politica din România“, „Influenþa proceselor de migraþie asupra proceselor de dezvoltare ºi a politicilor 
sociale”, “Efectele evoluþiilor demografice pentru mediul rural ºi urban din România“, „Efectele evoluþiilor 
demografice pentru mediul rural din Landul Brandenburg“, „Efecte ale schimbãrilor demografice pentru 
dezvoltarea urbanã în Landul Brandenburg“ ºi „Efecte ale schimbãrilor demografice pentru dezvoltarea 

urbanã în Regiunea Centru – studiu de 
caz pentru municipiul Braºov, pol de 
creºtere naþional“.

Având în vedere prezenþa ºi 
reprezentativitatea participanþilor la 
eveniment, acesta ºi-a atins 
obiectivul pentru care a fost 
organizat, dar, pentru a planifica 
dezvoltarea regionalã pe principii 
conforme cu evoluþiile demografice, 
CDR Centru va fi permanent informatã 
despre activitatea de planificare a 
dezvoltãrii, inclusiv prin Programul 
Operaþional Regional ºi pe baza 
evoluþiilor demografice.
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Prin lucrãrile Conferinþei au fost sensibilizate autoritãþile publice locale din Regiunea Centru cu privire 
la evoluþiile demografice. În cadrul lucrãrilor Conferinþei a fost subliniatã necesitatea diseminãrii cãtre 
reprezentanþii autoritãþilor publice locale a concluziilor privind impactul evoluþiilor demografice asupra 
strategiilor ºi a metodelor de acþiune privind dezvoltarea localã ºi regionalã.

Conferinþa a atins multe 
a s p e c t e  a l e  c o o p e r ã r i i  
interregionale ºi internaþionale, 
a s t fe l  f i i nd  ident i f i ca te  
posibilitãþi de acþiune în 
domeniul dezvoltãrii unei reþele 
a oraºelor istorice în Regiunea 
Centru, dupã modelul similar 
existent în Landul Brandenburg. 
În paralel cu tematica de bazã a 
Conferinþei, au fost dezbãtute ºi 
posibilitãþile privind cooperarea 
în turism ºi în domeniul 
economic, în special prin 
parteneriate între IMM din 
Regiunea Centru ºi Landul 
Brandenburg.

În fine, prin organizarea 
acestui eveniment a crescut 
vizibilitatea ADR Centru între actorii regionali ºi au fost strânse legãturile de lucru între mass media localã ºi 
regionalã ºi activitãþile specifice Agenþiei. De asemenea, în cadrul manifestãrii, presa a putut evidenþia 
legãturile dintre planificare dezvoltãrii regionale ºi proiectele finanþabile prin Programul REGIO 2007-2013

Organizarea unor evenimente de acest gen face parte din programul de informare al ADR Centru, 
pentru pregãtirea autoritãþilor 
publice locale, dar ºi a tuturor celor 
interesaþi, referitor la importanþa 
schimbãrilor demografice ºi la fe-
nomenul migraþiei, coroborat cu 
îmbãtrânirea populaþiei. Aceste in-
formaþii sunt importante pentru cei 
care elaboreazã strategii ºi programe 
pe termen lung, în special pentru dez-
voltare urbanã, precum ºi pentru cei 
care dezvoltã politici ºi proiecte 
sociale prin intermediul Programului 
Operaþional Regional. Prin aceastã 
conferinþã au fost identificate cele 
mai bune practici pentru scrierea de 
proiecte destinate dezvoltãrii oraºe-
lor ºi municipiilor, dar ºi pentru îmbu-
nãtãþirea mediului social, în con-
cordanþã cu evoluþiile demografice.
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PRESA ªI PUBLICUL LARG SUNT INFORMATE DESPRE METODELE DE 
DERULARE A PROIECTELOR FINANÞATE DE REGIO

Municipiul Alba Iulia ºi Cetatea Vauban din acest oraº vor beneficia de fonduri nerambursabile, 
derulate de ADR Centru prin Programul Operaþional Regional – REGIO. Este vorba despre finanþarea proiectului 
intitulat „Reabilitare Centru istoric Traseul estic, Traseul sudic, Traseul nordic Fortificaþia de tip Vauban – Alba 
Iulia, cãi de acces, iluminat ºi mobilier urban specific”, depus la sediul ADR Centru de cãtre Consiliul Local 
Alba Iulia. Pentru a prezenta presei acest 
proiect, ADR Centru a organizat la 
sfârºitul lunii mai, în cadrul campaniei 
de informare pentru jurnaliºti ºi pentru 
publicul larg, o vizitã la iniþiativa de 
dezvoltare vizatã de Consiliul Local al 
municipiului Alba Iulia, prin fonduri 
REGIO.

Peste 20 de jurnaliºti din 
Regiunea Centru au rãspuns invitaþiei 
ADR Centru de a participa, împreunã cu 
reprezentanþii Consiliului local Alba 
Iulia, la o vizitã de documentare la 
locaþia unui proiect finanþat prin REGIO. 
În cadrul proiectului „Reabilitare Centru 
istoric Traseul estic, Traseul sudic, 
Traseul nordic Fortificaþia de tip Vauban 
– Alba Iulia, cãi de acces, iluminat ºi 
mobilier urban specific”, beneficiarul, Cosiliul local Alba Iulia, a prevãzut amenajarea unui sistem pietonal ºi 
carosabil, în lungime totalã de aproximativ 6,5 km, suprapus peste traseele de vizitare estic, sudic ºi nordic, 
amenajat cu piatrã naturalã. Acest sistem va fi format din peste 15700 mp trotuare, peste 5000 mp piste 
pentru biciclete, peste 20000 mp de platforme ºi terase, iar componenta de carosabil va fi formatã din peste 
5200 mp de parcaje ºi peste 20000 mp de carosabil. În plus, întreaga zonã va fi dotatã cu mobilier urban 
compus din: 90 de banchete, 70 de jardiniere, 130 coºuri de gunoi, 2 ceasuri urbane, 2 opere de artã urbanã, 6 
module staþii de aºteptare bus ºi 8 sisteme de semnalizare a celor 3 trasee de vizitare.

Valoarea totalã a proiectului este de 47,5 milioane lei, din care peste 32,7 milioane lei reprezintã 
contribuþia nerambursabilã alocatã de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României. 

În cadrul vizitei cu jurnaliºtii la acest 
proiect, s-a specificat faptul cã iniþiativa îºi 
propune valorificarea Cetãþii, pe criterii 
durabile ºi competitive, pentru a putea fi 
integratã în circuite turistice naþionale ºi 
internaþionale, sprijinindu-se astfel creºterea 
economicã a Regiunii de Dezvoltare Centru. 
Durata de realizare a proiectului este de 21 luni. 
Fondurile nerambursabile sunt solicitate prin 
Programul Operaþional Regional - Axa Prioritarã 
5, Domeniul Major de Intervenþie 5.1: 
„Restaurarea ºi valorificarea durabilã a 
patrimoniului cultural, precum ºi crearea / 
modernizarea infrastructurilor conexe” ºi vor fi  
gestionate de ADR Centru, în calitate de 
Organism Intermediar. Cererea de finanþare 
pentru acest proiect a fost depusã la sediul ADR 
Centru în luna aprilie 2008. 
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Presa a fost informatã cã prin derularea acestei iniþiative se vizeazã crearea a 30 de locuri de muncã 
permanente ºi extinderea sezonului turistic de evenimente. Astfel, este aºteptatã creºterea cu cel puþin 5% a 
investiþiilor în zonã ºi o creºtere semnificativã a numãrului de turiºti, pânã în 2015. Practic, în urma 
implementãrii acestui proiect finanþat de REGIO, Cetatea Vauban din Alba Iulia îºi va recãpãta strãlucirea de 
odinioarã.

Cetatea din Alba Iulia 
reprezintã o valoare turisticã 
deosebitã, prin numãrul mare de 
simboluri istorice ºi culturale, dar 
ºi prin resursele naturale ºi 
antropice care se aflã în acest sit. 
Acest obiectiv are un mare 
potenþial de atracþie a turiºtilor 
români ºi strãini în sejururi, 
circuite sau pentru turismul de 
evenimente, care pot fi susþinute 
pe întreg parcursul unui an. Prin 
generarea de astfel de proiecte, 
finanþate de REGIO, se poate 
susþine dezvoltarea economiei 
regionale, creºterea atractivitãþii 
turist ice º i  investiþ ionale, 
diversificarea ºi îmbunãtãþirea 
calitativã a cererii ºi ofertei 
durabile ºi motivante de locuri de 
muncã. 

La încheierea vizitei în Cetatea 
Vauban din Alba Iulia, jurnaliºtii din 
Reg iunea  Cent ru  s -au  dec la rat  
impresionaþi, atât de volumul mare de 
muncã pe care îl implicã pregãtirea unui 
proiect finanþat de Programul Operaþional 
Regional, cât ºi despre obiectivele ºi 
tehnicile de implementare pe care le 
vizeazã proiectele dezvoltate cu fonduri 
publice europene.
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