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În cadrul acestui domeniu major de intervenþie sunt prevãzute trei sub-domenii, în 
funcþie de tipul beneficiarilor de finanþare nerambursabilã, respectiv:

�poli de creºtere, reprezentaþi de ºapte mari 
centre urbane (Iaºi, Constanþa, Ploieºti, 
Craiova, Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Braºov) ºi 
arealele de influenþã ale acestora, 

�poli de dezvoltare urbanã, reprezentaþi de 
municipiile Arad, Baia Mare, Bacãu, Brãila, 
Galaþi, Deva, Oradea, Piteºti, Râmnicu-
Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu 
Mureº. Polii de creºtere ºi polii de dezvoltare 
urbanã au fost desemnaþi prin HG nr.998/2008 
pentru desemnarea polilor naþionali de 
creºtere în care se realizeazã cu prioritate 
investiþii din programele cu finanþare 
comunitarã ºi naþionalã, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare.

�cen t re  u rbane ,  r ep re zen ta þ i  de  
oraºe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creºtere ºi polii de 
dezvoltare urbanã.

Pânã în prezent au fost lansate douã sub-domenii, din cele trei incluse pe acestã axã 
prioritarã. Este vorba de lansarea în 6 noiembrie a sub-domeniului CENTRE URBANE, iar în 20 
noiembrie a fost lansat ºi cel de-al doilea sub-domeniu POLI DE DEZVOLTARE URBANÃ.

Alocarea financiarã orientativã pentru aceastã axã prioritarã este de 1391,171 
milioane euro la nivel naþional, din care Regiunii Centru îi revine aproximativ 151,64 
milioane euro pentru perioada 2007-2013.

În conformitate cu HG 998/2008, un procent de maxim 50% din alocarea financiarã 
totalã a Axei prioritare 1 a POR, cum este indicatã mai sus, este prevãzut pentru finanþarea 
proiectelor incluse în Planurile integrate de dezvoltare elaborate de cãtre cei ºapte poli de 
creºtere, maxim 20% reprezintã alocarea dedicatã finanþãrii proiectelor incluse în Planurile 
integrate de dezvoltare urbanã promovate de cãtre polii de dezvoltare urbanã, iar restul 
sumelor disponibile sunt prevãzute pentru centrele urbane.

Astfel alocarea 
financiarã orientativã, 
la nivelul Regiunii 
Centru, pe cele trei sub-
domenii se prezintã în 
felul urmãtor:
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Valoarea totalã a proiectelor individuale ce pot fi despuse în cadrul axei 1 POR, este 
cuprinsã între limitele minime ºi maxime prevãzute pentru tipul de proiect respectiv, astfel:

pentru proiecte care se încadreazã în categoria a) de operaþiuni, respectiv 
„Reabilitarea infrastructurii urbane ºi îmbunãtãþirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban”, între 1.700.000 lei ºi 90.000.000 lei;
pentru proiecte care se încadreazã în categoria b) de operaþiuni, respectiv 
„Dezvoltarea durabilã a mediului de afaceri”, între 1.700.000 lei ºi 85.000.000 
lei;

pentru 
proiecte care se 
încadreazã în 
categoria c) de 
operaþiuni, 
respectiv 
„Reabilitarea 
infrastructurii 
sociale”, între 
350.000 lei ºi 
3.500.000 lei.

Atenþie! Valoarea totalã 
a proiectului re-prezintã 

suma cheltuie-lilor 
eligibile ºi neeligibile 

inclusiv a TVA aferente 
acestora.

Atenþie! Valoarea maximã a cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor 
generatoare de venit nu va depãºi valoarea curentã a costului eligibil al investiþiei mai 
puþin valoarea curentã a venitului net obþinut de pe urma investiþiei, pe o perioadã de 
timp. Metodologia de determinare a valorii maxime a cheltuielilor eligibile conform 
Art.55 din Regulamentul CE 1083/2006 (pentru proiecte generatoare de venit) este 
prezentatã în anexa la Ghidul solicitantului.

Contribuþia financiarã a beneficiarului

a) Proiecte care nu cad sub incidenþa unei scheme de ajutor de stat - În cazul proiectelor 
care nu intrã sub incidenþa vreunei scheme de ajutor de stat, contribuþia proprie a 
beneficiarului va fi de minim 2% din valoarea eligibilã a proiectului, cofinanþarea fiind 
asiguratã de la bugetul de stat (maxim 17,65%) ºi din FEDR (maxim 80,35%).

b) Proiecte care cad sub incidenþa unei scheme de ajutor de stat - Pentru proiectele care 
intrã sub incidenþa unei scheme de ajutor de stat (respectiv acele proiecte care cuprind 
activitãþi de tipul celor indicate la categoria „Dezvoltarea durabilã a mediului de 
afaceri”), contribuþia proprie a beneficiarului va fi de minim 50% din valoarea eligibilã a 
proiectului.
c) Cheltuieli neeligibile ºi cheltuieli suplimentare - De asemenea, beneficiarul are 
obligaþia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, precum ºi a celor suplimentare. 

�

�

�
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Sub-domeniul CENTRE URBANE

Centrele urbane reprezintã oraºe / municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât 
polii de creºtere ºi polii de dezvoltare urbanã. La nivelul Regiunii Centru s-au identificat 28 de 
oraºe ºi municipii care îndeplinesc aceste criterii. 

Acest sub-domeniu al axei prioritare 1 a fost lansat în data de 6 noiembrie 2008. Pentru 
acest sub-domeniu de intervenþie se aplicã cererea deschisã de Planuri integrate de 
dezvoltare urbanã, cu termen limitã pentru depunere. Termenul limitã pânã la care se 
pot depune Planurile integrate ºi cererile de finanþare pentru proiectele individuale 
componente ale acestor Planuri este 31 martie 2009, orele 16:00.

Finanþarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se va asigura în 
totalitate din axa prioritarã 1 a POR, planurile respective urmând a fi selectate pe baze 
competitive, în funcþie de calitatea acestora ºi a maturitãþii proiectelor prin care se vor 
implementa aceste planuri. 

În cazul centrelor urbane, planul integrat este un document de planificare a dezvoltãrii 
limitat la zona de acþiune urbanã identificatã. De asemenea, în cazul centrelor urbane, 
finanþarea proiectelor individuale incluse în planul integrat al oraºului – centru urban se va 
realiza în integralitate din axa prioritarã 1, domeniul major de intervenþie 1.1 al POR.  În 
acest sens, trebuie acordatã o atenþie specialã activitãþilor proiectelor respective, în sensul 
asigurãrii încadrãrii acestora în categoriile de activitãþi eligibile pentru aceastã Axã prioritarã 
a POR.
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SITUAÞIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL ADR CENTRU, PE AXE 
PRIORITARE ale PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL

Programul Operaþional Regional (REGIO) pentru perioada 2007-2013 este un document 
strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ºi 
aprobat de Comisia Europeanã, prin care este stabilitã o strategie de dezvoltare regionalã. Acest 
obiectiv se realizeazã printr-o alocare diferenþiatã a fondurilor pe regiuni, în funcþie de gradul de 
dezvoltare al acestora ºi printr-o strânsã corelare cu acþiunile realizate în cadrul Programelor 
Operaþionale Sectoriale.

Regiunii Centru i-au fost alocate, prin Programul Operaþional Regional, 483,62 milioane 
euro reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate prin REGIO. Distribuþia fondurilor se 
realizeazã pe axele prioritare ale Programului Operaþional Regional. Sunt 5 axe prioritare 
disponibile finanþãrii proiectelor elaborate de cãtre diferiþi beneficiari, pornind de la Autoritãþi 
Publice Locale, ONG-uri, IMM-uri, unitãþi de cult etc. Fiecare axã prioritarã are alocat un anumit 
buget ºi cuprinde un numãr de domenii de intervenþie, care urmãresc realizarea unor obiective de 
dezvoltare regionalã.

A g e n þ i a  p e n t r u  
Dezvo l tare  Reg iona lã  
Centru are rol de Organism 
Intermediar  în  cadrul  
procesului de derulare ºi 
implementare a fondurilor 
nerambursabile structurale 
ºi reprezintã organizaþia 
unde se depun º i  se  
evalueazã proiectele depuse 
pentru finanþare, prin 
fonduri nerambursabile, 
pentru dezvoltare regionalã 
u r b a n ã .  F o n d u r i l e  
structurale sunt alocate 
României, implicit Regiunii 
Centru, de cãtre Uniunea 
Europeanã, dupã aderarea la 
UE, în 1 ianuarie 2007, prin 
intermediul Programului 
Operaþional Regional. 

Un numãr de 228 de 
proiecte s-au depus pânã la 
data de 25.11.2008 la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru, pentru finanþare 
nerambursabilã prin Programul Operaþional Regional. Au fost respinse un numãr de 106 cereri 
depuse pe diferite domenii de intervenþie ale celor 5 axe prioritare de dezvoltare durabilã a 
mediului urban din Regiunea Centru, iar 122 cereri de finanþare sunt fie contractate, fie în diferite 
etape de evaluare.

SITUAÞIA PROIECTELOR DEPUSE ªI A BUGETULUI PE CELE 5 AXE ALE POR, aflate în diferite 
etape ale procesului de evaluare ºi contractare, pânã la momentul actual, este prezentatã în datele 
urmãtoare (a fost folosit cursul Infoeuro al lunii noiembrie 2008, 1 euro= 3.6375 lei).



17FOCUS REGIO CENTRU



18



19FOCUS REGIO CENTRU

www.inforegio.ro



ALBA IULIA, ROMÂNIA
Piaþa CONSILIUL EUROPEI, Nr. 32D

Telefon: 004 0258818616
Fax: 004 0258818613

E-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

Publicaþie realizatã de cãtre Organismul Intermediar pentru Programul Operaþional Regional din 
cadrul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în cadrul proiectului

“SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR CENTRU ÎN INFORMAREA ªI 
PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007-2013”

Ediþia NOIEMBRIE 2008


