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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru existã pentru a contribui la dezvoltarea 
durabilã ºi echitabilã a Regiunii prin înlãturarea disparitãþilor ºi dezechilibrelor dintre zonele 
regiunii, în folosul locuitorilor ei. 

Comunitãþile din Regiune îºi identificã ºi îºi 
definesc împreunã, drumul lor spre prosperitate. Se 
aºteaptã de la noi sã fim o organizaþie orientatã spre 
performanþã într-o regiune dezvoltatã, atractivã pentru 
a trãi, a investi ºi a munci.

În totalã transparenþã ºi deschidere, rolul nostru 
este de a pune în practicã planurile ºi strategiile 
concepute în parteneriat, de a contribui ºi utiliza 
eficient resursele financiare ºi umane în asistarea 
comunitãþilor din Regiunea Centru, precum ºi de a 
atrage noi resurse. Dorim sã cooperãm cu toþi cei care, în 
orice fel, pot ºi vor sã influenþeze drumul nostru, al 
tuturor. Vrem sã-i ascultãm întotdeauna pe cei pentru 
care existãm ºi activãm ºi asupra cãrora se reflectã 
consecinþele acþiunilor noastre.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
aparþine locuitorilor Regiunii ºi suntem obligaþi în faþa 
comunitãþilor, a reprezentanþilor acestora, reuniþi în 
Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã Centru ºi a 
partenerilor contractuali.

Simion Creþu
Director general ADR Centru
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Stadiul implementãrii Programului Operaþional Regional - 
REGIO - 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Centru la data de 30 iunie 2009

Programul Operaþional Regional implementeazã elemente importante ale Strategiei Naþionale de 
Dezvoltare Regionalã a Planului Naþional de Dezvoltare (PND), contribuind, împreunã cu celelalte Programe 
Operaþionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naþionale de Dezvoltare Regionalã a PND ºi al 
Cadrului Naþional Strategic de Referinþã, ºi anume diminuarea disparitãþilor de dezvoltare economicã ºi socialã 
dintre România ºi statele membre ale UE. Programul Operaþional Regional a fost aprobat ºi a devenit operaþional 
în 12 iulie 2007.

Cadru l  in s t i tuþ iona l  
pentru coordonarea, mana-
gementul si implementarea 
instrumentelor structurale în 
România a fost stabilit prin HG 
497/2004, modificatã ºi abrogatã 
prin HG 457/2008. În conformitate 
cu aceste acte normative cele opt 
Agenþi i  pentru Dezvoltare 
Regionalã au fost desemnate ca 
Organisme Intermediare pentru 
implementarea proiectelor din 
cadrul Programului Operaþional 
Regional (POR). În aceastã 
cal i tate,  Agenþi i le  pentru 
Dezvoltare Regionalã preiau o 
parte din sarcinile Autoritãþii de 
Management – constituitã în 
structura Ministerului Dezvoltãrii, 
Regionale ºi Locuinþei. 

Pe baza Programului 
Operaþional Regional s-a elaborat Documentul Cadru de Implementare -  document programatic naþional care 
detaliazã, pe domenii de intervenþie, cine sunt beneficiarii proiectelor, activitãþile eligibile, criteriile de 
eligibilitate ºi selecþie a proiectelor, mãrimea alocãrilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare ºi 
evaluare. Documentul Cadru de Implementare al POR a fost aprobat prin Ordinul comun MEF nr. 
403260/06.06.2008 ºi MDLPL nr. 736/06.06.2008. 

           Programul Operaþional Regional cuprinde 6 axe prioritare tematice la nivel naþional, ºi anume:
Axa Prioritarã 1 – Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – potenþiali poli de creºtere;
Axa Prioritarã 2 - Îmbunãtãþirea infrastructurii regionale ºi locale de transport;
Axa Prioritarã 3 – Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale;
Axa Prioritarã 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional ºi local;
Axa Prioritarã 5 - Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului;
Axa Prioritarã 6 - Asistenþã tehnicã.
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Prin intermediul REGIO, 3,726 miliarde de euro sunt alocate României din Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã pentru perioada 2007-
2013. La acestea se adaugã 
contribuþia naþionalã (publicã ºi 
privatã) în valoare de 0,703 
miliarde Euro, alocarea totalã prin 
Programul REGIO fiind de  4,437 
miliarde de euro. 

În cadrul primei ºedinþe a 
Comitetului de Monitorizare a 
Programului Operaþional Regional 
(CMPOR), ce a avut loc în data de 
16 august 2007, s-au stabilit 
alocãrile financiare pe regiuni. 
(Regiunii Centru – judeþele Alba, 
Braºov, Covasna, Harghita, Mureº 
ºi Sibiu - i-a fost alocat un procent 
de 10,9 % din bugetul total al 
Programului REGIO pentru 
întreaga þarã, respectiv 483,62 
mil euro pentru perioada 2007-
2013).

Sintezã asupra stadiului implementãrii 
Programului Operaþional Regional 

la nivelul Regiunii Centru

De la data lansãrii Programului Operaþional Regional ºi pânã la data de 30 iunie 2009, la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Centru s-au derulat urmãtoarele activitãþi în ce priveºte implementarea POR:

? Contribuþie activã la elaborarea documentelor de programare, în special în ce ceea ce priveºte 
definitivarea Documentului Cadru de Implementare ºi elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru toate 
domeniile majore de intervenþie.

? Elaborarea procedurilor interne de 
lucru pentru implementarea Programului 
Operaþional Regional la nivel regional.
? Activitãþi de comunicare ºi informare 
a publicului privind posibilitã?ile de 
finanþare prin POR ºi privind axele ºi dome-
niile majore de intervenþie lansate.
? Asigurarea de asistenþã ºi consultanþã 
acordatã potenþialilor solicitanþi de fonduri 
din cadrul POR.
? Evaluarea ºi selecþia proiectelor 
depuse la nivel regional. 
? Contractare proiecte selectate la 
nivel regional. 
? Mon i to r i za rea  imp lementã r i i  
contractelor încheiate.
? Pregãtirea cererilor de finanþare 
pentru axa prioritarã 6 - Asistenþã tehnicã.
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Pânã în data de 30 iunie 2009 au fost lansate toate cele 12 domenii majore de intervenþie ale programului ºi 
au fost depuse un numãr de 317 proiecte la nivelul Regiunii Centru, în valoare totalã de 839,22 milioane euro din 
care suma solicitatã este de 601,78 milioane euro. 

Situaþia proiectelor depuse se prezintã astfel:

Din cele 317 de proiecte depuse:

? 71 proiecte au fost contractate: 7 proiecte în cadrul domeniul 2.1 al POR 2007-2013 – „Reabilitarea ºi 
modernizarea reþelei de drumuri judeþene, strãzi urbane – inclusiv construcþia/reabilitarea ºoselelor de 
centurã“, 1 proiect pe domeniul major de intervenþie 3.3 – „Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a 
bazelor operaþionale pentru intervenþii în situaþii de urgenþã“, 60 proiecte pe domeniul major de 
intervenþie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor“, 2 proiecte pe domeniul major de 
intervenþie 5.1 – „Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe“ ºi 1 proiect pe domeniul major de intervenþie 5.2 – „Crearea,  
dezvoltarea,  modernizarea infrastructurii  de turism pentru valorificarea  resurselor naturale ºi 
creºterea calitãþii serviciilor turistice“, având o valoare totalã a sumelor solicitate de 82,82 milioane euro. 

? 31 proiecte se aflã în fazã 
precontractualã: 1 pe DMI 
2.1, 2 pe DMI 3.2, 4 pe DMI 
3.4, 1 pe DMI 4.1, 20 pe DMI 
4.3 ºi 3 pe DMI 5.2 cu o 
valoare totalã a sumelor 
s o l i c i t a t e  d e  3 2 , 1 0  
milioane euro; 

? 153 proiecte au fost 
respinse:  5 pe DMI 1.1, 15 
de pe DMI 2.1, 1 de pe DMI 
3.1, 1 de pe DMI 3.2, 7 de 
pe DMI 3.4, 5 de pe DMI 4.1, 
89 de pe DMI 4.3, 7 de pe 
DMI 5.1, 23 de pe DMI 5.2; 

? 62 de proiecte sunt în 
diferite faze de evaluare 
ºi selecþie, cu o valoare 
totalã a sumelor solicitate 
de 298,35 milioane euro.

Proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru sunt publicate pe pagina de internet a Agenþiei pentru 
Dezvoltare Regionalã Centru, secþiunea Regio 2007-2013, situaþia lor fiind permanent actualizatã, þinând cont de 
fiecare eveniment de semnare a contractelor.
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Situaþia proiectelor depuse pe axe prioritare ºi domenii majore de intervenþie ale REGIO la nivelul Regiunii 
Centru la data de 30 iunie 2009:

Notã: S-a folosit cursul Infoeruro de la luna iunie 2009 – 1 eur = 4,1975 lei, iar pentru DMI 4.3 s-a folosit 
cursul Inforeuro de la iunie 2008 – 1 eur = 3,6445 lei

Construim viitorul
Regiunii Centru
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Grafic, situaþia sumelor solicitate spre finanþare de cãtre proiectele depuse pânã la data de 30 iunie 
2009 la sediul ADR Centru, ºi a bugetelor disponibile spre finanþare pe axe prioritare, aratã astfel:

Având în vedere aspectele menþionate, putem spune cã valoarea totalã a sumei solicitate, a proiectelor 
contractate ºi rãmase în evaluare în cadrul Programului REGIO, la nivelul Regiunii Centru, la 30.06.2009, acoperã 
aproximativ 50,70% din fondurile alocate Regiunii Centru prin Programul Operaþional Regional 2007-2013.
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Informaþii specifice privind impactul Axelor Prioritare ale REGIO pentru Regiunea Centru

În ce priveºte Axa prioritarã 1 a Programului Operaþional Regional situaþia se prezintã în felul urmãtor:

• Poli de creºtere – reprezentaþi de centre urbane ºi arealele de influenþã ale acestora – Braºov în Regiunea 
Centru, având o alocare financiarã de 74,3 milioane euro. Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru 
polul  de creºtere a fost 
constituitã ºi este funcþionalã. 
Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbanã (PIDU) este finalizat ºi a 
fost aprobat de Consiliul Local 
Braºov ºi consiliile locale 
componente ale zonei metro-
politane. Lista proiectelor 
prioritare este în curs de 
finalizare. Se preconizeazã 
depunerea primului proiect pe 
Axa prioritarã 1 a Programului 
Operaþional Regional în luna 
septembrie 2009, în funcþie de 
primirea avizului pe PIDU.

• Poli de dezvoltare urbanã – 
reprezentaþi de municipiile Sibiu 
ºi Târgu Mureº în Regiunea 
Centru, având o alocare 
financiarã de 29,72 milioane 
euro, câte 14,86 milioane euro 
pe pol. Sibiu - PIDU este gata, mai 
sunt discuþii privind evaluarea impactului asupra mediului. PIDU include 8 proiecte (7 proiecte vizeazã 
infrastructura urbanã ºi un proiect este axat pe infrastructurã socialã) cu o valoare totalã eligibilã de 
aproximativ 15,10 milioane euro. Tg. Mureº - PIDU este în curs de actualizare. Data estimativã de depunere 
este luna septembrie 2009. PIDU include 3 proiecte ( 2 proiecte vizeazã infrastructura urbanã ºi un proiect este 
axat pe infrastructurã socialã) cu o valoare totalã eligibilã de aproximativ 16 milioane euro.

• Centre urbane – reprezentate de oraºe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creºtere ºi 
polii de dezvoltare urbanã – 25 în Regiunea Centru, având o alocare financiarã de 44,58 milioane euro.  Au 

fost depuse un numãr de 9 Planuri 
integrate de dezvoltare în Regiunea 
Centru care se aflã acum în procesul 
de evaluare ºi selecþie.

Referitor la Axa prioritarã 2 a 
Programului Operaþional Regional, 
menþionãm cã a fost suspendatã depunerea 
de proiecte în data de 6 iunie 2009, având în 
vedere cã suma proiectelor depuse depãºea 
cu 150% suma alocatã pe aceastã axã 
prioritarã. Pânã la acea datã au fost depuse 
un numãr de 46 de proiecte. Din aceste 46 
de proiecte, pânã la data de 30 iunie 2009, 
au fost contractate un numãr de 7 proiecte, 
un proiect este în fazã precontractualã, iar 
23 de proiecte mai sunt în proces de 
evaluare ºi selecþie. 
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Valoarea totalã a sumelor solicitate prin proiectele contractate, aflate în fazã precontractualã ºi în evaluare ºi 
selecþie în cadrul DMI 2.1, depãºeºte cu peste 128 milioane euro suma alocatã la nivelul Regiunii Centru. Dintre aceste 
proiecte se vor contracta proiecte pânã se ajunge la suma de 103,02 milioane euro, valoare care reprezintã 110% din 
suma alocatã Regiunii Centru din FEDR ºi bugetul de stat. Restul proiectelor care vor fi selectate ºi care nu se 
încadreazã în aceastã sumã vor face 
parte din lista de rezervã a acestui 
domeniu major de intervenþie.

Axa prioritarã 3 a Programului 
Operaþional Regional mai are fonduri 
disponibile, numãrul de proiecte depuse 
fiind destul de redus în ceea ce priveºte 
domeniile majore de intervenþie 3.1 ºi 
3.2 (infrastructura de sãnãtate ºi 
infrastructura socialã). În ce priveºte 
domeniul major de intervenþie 3.3, din 
analizele realizate la 30 iunie 2009 
existã o sumã disponibilã de aproximativ 
2,26 milioane euro. Având în vedere 
acest aspect, ADR Centru a transmis o 
adresã cãtre AMPOR prin care a solicitat 
un punct de vedere privind utilizarea 
acestei sume disponibile, întrebând 
dacã Asociaþia de dezvoltare Inter-
comunitarã creatã mai poate depune un 
proiect pe acest domeniu major de 
intervenþie, în mãsura în care identificã 
ºi alte echipamente necesare pentru intervenþii în situaþii de urgenþã. În alt caz, ar putea fi realocatã suma rãmasã 
disponibilã cãtre alte domenii majore de intervenþie unde sunt proiecte în lista de rezervã, în baza unei decizii a CDR 
Centru.

În ce priveºte Axa prioritarã 
4 a Programului Operaþional 
Regional, se preconizeazã cã la 
sfârºitul lunii iulie sã se încheie 
procesul de contractare al 
proiectelor selectate pe domeniul 
major de intervenþie 4.3 ºi sã se 
lanseze o nouã licitaþie de 
proiecte. În ce priveºte domeniul 
major de intervenþie 4.2, nu este 
depus pânã în momentul de faþã 
nici un proiect la nivelul Regiunii 
Centru, existând intenþia de a 
depune proiecte de cãtre 4 
localitãþi (Sfântu Gheorghe, Tg. 
Secuiesc, Codlea ºi Victoria). În 
perioada urmãtoare se va analiza 
posibilitatea de depunere pe acest 
domeniu la nivelul Regiunii 
Centru, pentru a lua o decizie în ce 
priveºte utilizarea acestor 
fonduri.
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www.inforegio.ro

Pe Axa prioritarã 5 a Programului Operaþional Regional, în cadrul domeniului major de intervenþie 5.1, 
menþionãm cã fondurile alocate Regiunii Centru au 
fost depãºite de cãtre proiectele depuse. Astfel, va fi 
suspendatã depunerea pe acest domeniu la data de 
31 iulie 2009. În ce priveºte domeniul major de 
intervenþie 5.2, pentru moment acest domeniu nu 
este activ pentru depunere de proiecte, 
preconizându-se o nouã lansare în cursul acestui an 
dupã evaluarea tuturor proiectelor depuse pânã la 
sfârºitul lunii decembrie 2009. Este posibil ca o datã 
cu lansarea noii licitaþii de proiecte sã aparã 
modificãri la Ghidul solicitantului în ce priveºte eligi-
bilitatea activitãþii de modernizare ºi extindere a 
structurilor de cazare.

Investim in viitorul tãu! Proiect selectat în 
cadrul Programului Operaþional Regional ºi 

cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul 
European de Dezvoltare Regionalã
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Implementarea proiectelor contractate

Pânã la data de 30 iunie 2009 au fost contractate un numãr de 71 de proiecte dupã cum urmeazã:
? 7 proiecte pe domeniul 

major de intervenþie 2.1, 
având o valoare totalã de 
343.290.513,52 lei din 
care suma solicitatã este 
de 232.001.509,17 lei

? 1 proiect pe domeniul 
major de intervenþie 3.3, 
având o valoare totalã de 
42.655.604 lei din care 
suma solicitatã este de 
35.114.968 lei

? 2 proiecte pe domeniul 
major de intervenþie 5.1, 
având o valoare totalã de 
78.359.077,59 lei din care 
suma solicitatã este de 
56.005.246,24 lei

? 1 proiect pe domeniul 
major de intervenþie 5.2, 
având o valoare totalã de 
6.300.939,15 lei din care 
suma solicitatã este de 
3.537.971,73 lei.

? 60 proiecte pe domeniul major de intervenþie 4.3 cu o valoare totalã de 32.419.998,60 lei din care suma 
solicitatã reprezintã 18.228.815,62 lei.

Prin implementarea acestor proiecte se doreºte realizarea urmãtorilor indicatori:
? 135,54 km de drum judeþean reabilitate / modernizate

? 6,43 km de centurã 
vor fi construite

? 7 strãzi urbane cu o 
lungime de 12,80 km vor 
fi reabilitate

? 40 de unitãþi mobile 
e c h i p a t e  p e n t r u  
intervenþii în situaþii de 
urgenþã

? 2 cetãþi obiectiv de 
patrimoniu reabilitate 
ºi pregãtite pentru 
primirea turiºtilor

? 60  m i c ro î n t re -
prinderi modernizate
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La cele 71 de proiecte contractate au fost plãtite 4 cereri de prefinanþare având o valoare totalã de 
30.325.849,40 lei (la domeniul 
4.3 ºi 5.2 nu se acordã pre-
finanþare) ºi o cerere de pre-
finanþare este în verificare la OI 
având o valoare de 2.674.471,04 
lei. 

De asemenea, pânã la 30 
iunie 2009 au fost depuse 7 cereri 
de rambursare, din care 4 au fost 
transmise la AM POR având o 
valoare de 5.046.774,36 lei, iar 3 
cereri de rambursare se aflã în 
verificare la OI având o valoare de 
759.954,54 lei (3 cereri de 
rambursare pe domeniul 2.1 ºi 4 
cereri de rambursare pe domeniul 
major de intervenþie 4.3).

Activitãþi de informare ºi publicitate

Ca urmare a activitãþilor de informare ºi publicitate privind implementarea Programului Operaþional Regional 
la nivel regional, putem menþiona urmãtoarele 
rezultate:
? Elaborarea Planului de Comunicare a 
POR la nivelul Regiunii Centru. Acesta a fost 
avizat de AMPOR în data de 24.04.2008 ºi 
aprobat de CDR Centru prin Hotãrârea nr. 
17/2008
? S-a realizat o nouã paginã de internet 
a Agenþiei care include o secþiune specialã 
adresatã Programului Operaþional Regional. 
Aceastã a devenit activã în martie 2008.
? Distribuirea de materiale publicitare 
sub sigla Regio, elaborate la nivel naþional de 
cãtre AMPOR (broºuri, pliante, mape).
? Elaborarea ºi distribuirea lunarã, la 
cei abonaþi, a Catalogului surselor de 
finanþare, publicaþie lunarã a ADR Centru care 
include programele de finanþare active.
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? Realizarea de comunicate de presã ºi conferinþe de presã referitoare la POR ºi stadiul derulãrii acestuia la 
nivel regional – s-au realizat un numãr de 124 de comunicate de presã ºi 15 conferinþe de presã.

? Realizarea newsletter-ului Focus Regio Centru ºi distribuirea a 14 ediþii.

? S-a realizat ºi editat ºase 
numere ale revistei Focus 
Regio Centru ºi nr. 12 în 
lucru.

? S-a elaborat ºi editat 
broºura „Proiecte Regio 
Centru”, 4 numere.

? Au fost editate ºi tipãrite 9 
tipuri de pliante.

  
? Crearea de baze de date cu 

mass-media regionalã ºi cu 
potenþialii solicitanþi de 
fonduri.

 
? C r e a r e a  r e þ e l e i  d e  

multiplicatori de informaþie 
pr iv ind POR la  n ivel  
regional.

? S-au organizat un numãr de 54 de seminarii, conferinþe, întâlniri cu potenþialii beneficiari de fonduri pe POR, 
la care au participat aproximativ 1400 persoane.

? S-au organizat 27 de 
seminari i  de lansare 
regionalã a domeniilor 
majore de intervenþie a 
POR la care au participat în 
jur de 747 de persoane.

Soluþionarea unui numãr de 1795 de 
cereri de informaþii (directe, 
telefonice sau transmise în format 
scris) privind teme cum ar fi 
el igibi l itatea sol icitantului,  
activitãþi eligibile, cheltuieli 
eligibile, completarea cererii de 
finanþare, ce avize sunt necesare 
cum se pot obþine acestea, 
achiziþiile publice etc.



14

Concluzii ºi probleme privind stadiul implementãrii POR

? S-au depus proiecte pe toate Axele prioritare cu excepþia DMI 4.2. Principalele motive pentru care nu s-au 
depus proiecte pe DMI 4.2 pânã la momentul acesta sunt: APL nu au în proprietate astfel de situri; proiectele 
intrã sub incidenþa ajutorului 
de stat, iar cofinanþarea din 
p a r t e a  a u t o r i t ã þ i l o r  
administraþiei publice locale 
este ridicatã (50% din 
cheltuielile eligibile pentru 
faza B); lipsa fondurilor 
pentru finanþarea studiilor 
de fezabilitate ºi a altor 
documente necesare pentru 
r e a b i l i t a r e a  s i t u r i l o r  
poluate; lipsa unor activitãþi 
economice care sã fie 
dezvoltate pe suprafaþa 
sitului. În urma unei analize 
realizate la nivel regional a 
rezultat cã sunt 4 autoritãþi 
locale care ar dori sã depunã 
proiect pe domeniul 4.2 
(Sfântu Gheorghe, Codlea, 
Târgul Secuiesc ºi Victoria), 
dar pregãtirea documen-
taþiilor este încã în fazã 
incipientã.

? Având în vedere aspectele menþionate anterior, poate fi luatã în considerare o realocare parþialã a sumelor de 
la DMI 4.2. Aceste realocãri pot fi direcþionate cãtre DMI 2.1, unde s-a depãºit suma alocatã pe Regiune cu 68%, 
depunerea de proiecte fiind opritã în data de 6.06.2009, cãtre DMI 1.1, subdomeniul “Centre urbane”, unde au 
fost depuse un numãr de 9 PIDU, care includ multe proiecte,  sau cãtre DMI 5.1, având în vedere numãrul mare 
de proiecte depuse.

? De asemenea, pe DMI 3.1 a 
fost depus un numãr redus de 
proiecte. Principalele motive ar 
fi: în general APL doresc reabi-
litarea întregului spital nu doar 
partea de ambulatoriu; docu-
mentaþia pentru Spitalul 
Judeþean Covasna a trebuit 
refãcutã.

? Restul domeniilor majore de 
intervenþie sunt acoperite de 
proiecte. 

? În general proiectele depuse 
pânã în momentul de faþã au 
vizat în principal dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
(autoritãþile locale având deja 
foarte multe documentaþii 
dezvoltate pentru astfel de 
proiecte) ºi a infrastructurii de 
turism (DMI 5.1 ºi 5.2).
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? O problemã întâmpinatã ar fi capacitatea administrativã limitatã a autoritãþilor publice locale atât în 
identificarea ºi pregãtirea de proiecte, cât ºi în pregãtirea dosarelor necesare depunerii cererilor de finanþare, 
în pregãtirea corespunzãtoare a documentaþiei tehnico-economice necesare. Acest lucru a dus la respingerea 
unui numãr destul de mare de 
proiecte (48% din cererile de 
finanþare depuse au fost 
respinse în diferite faze ale 
procesului de evaluare ºi 
selecþie).

? Gãsirea de cãtre autoritãþile 
locale de surse de finanþare 
pentru asigurarea cofinanþãrii 
unui numãr mai mare de 
proiecte.

? Probleme întâmpinate în 
asigurarea documentelor de 
proprietate, în totalitatea 
acestora, aºa cum se solicitã în 
Ghidul solicitantului.

? Documente lipsã din cererea de 
finanþare.

? N e c o n c o r d a n þ ã  î n t r e  
informaþiile incluse în cerere ºi 
cele cuprinse în anexe.

? Perioada mare de timp între data depunerii cererilor de finanþare ºi data semnãrii Contractelor de finanþare, 
ceea ce implicã un numãr mare de acte adiþionale la contractele de finanþare, privind în principal: modificarea 
perioadei de implementare, modificarea calendarului achiziþiilor, modificarea valorii totale a contractului de 
finanþare datoritã creºterii cheltuielilor neeligibile (ca urmare a modificãrii preþurilor pieþei). 

Perioada foarte mare de timp 
necesarã pentru evaluarea cererilor de 
finanþare depuse pe DMI 4.3 ºi apoi de la 
selecþia acestora ºi pânã la semnarea 
contractelor de finanþare cu beneficiarii. 
Având în vedere acest aspect, se 
preconizeazã ca urmãtoarea cerere de 
proiecte pe DMI 4.3 sã fie lansatã ca 
licitaþie cu depunere continuã ºi nu cu 
termen limitã de depunere.
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Activitatea Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în cursul primului semestru al anului 2009 s-a axat în 
principal pe implementarea la nivel regional a Programului Operaþional Regional, pe definitivarea activitãþilor de 
implementare a programelor Phare ºi s-au 
dezvoltat în continuare activitãþile de 
cooperare externã.  Astfel ,  putem 
concluziona cã în primul semestru al anului 
2009 au avut loc urmãtoarele activitãþi:

1. Continuarea act iv itãþ i lor  de 
informare ºi publicitate privind Regio 
2007-2013 (distribuirea ºi elaborarea 
de materiale publicitare – pliante, 
broºuri, reviste, newsletter – în 
cursul primului semestru al anului 
2009 au fost distribuite aproximativ 
27.504 buc. de materiale publicitare)

2. O r g a n i z a r e a  d e  s e m i n a r i i ,  
conferinþe, întâlniri cu potenþialii 
solicitanþi de fonduri (54 de seminarii 
la care au participat aproximativ 
1400 de persoane din cadrul 
autoritãþilor locale, mediului de 
afaceri, societãþii civile)

3. Asigurarea de consultanþã ºi asistenþã acordatã potenþialilor solicitanþi de fonduri în cadrul Regio 2007-2013 
(1795 cereri de informaþii rezolvate)

4. Evaluarea ºi selecþia a 317 de proiecte depuse în cadrul Regio.

5. Semnarea a 71 contracte de finanþare în cadrul Programului Operaþional Regional având o valoare totalã de 
aproximativ 82,82 milioane de euro.

6. Demararea procesului de monitorizare a implementãrii proiectelor contractate în cadrul Programului 
Operaþional Regional.

7. Continuarea activitãþii Biroului Regional de reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles.

În activitatea sa de viitor, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru va continua sã asigure o informare 
transparentã ºi corectã a tuturor 
grupurilor þintã asupra opor-
tunitãþilor de finanþare de care pot 

sã sã beneficieze prin Programul 
Operaþional Regional 2007-2013, va 
promova egalitatea de ºanse la 
acordarea f inanþãri i  neram-
bursabile, va coordona activitãþile 
pentru generarea impactului 
economic ºi social pozitiv la nivel 
regional ºi va informa publicul 
general asupra valorii adãugate 
obþinute din asistenþa comunitarã a 
Uniunii. 

ADR Centru va continua sã atragã 
noi parteneri, prin dezvoltarea de 
colaborãri naþionale, inter-regionale 

º i  internaþionale. Toate aceste 
activitãþi vor fi subsumate unui 

singur obiectiv, respectiv îmbunãtãþirii permanente a condiþiilor de viaþã pentru toþi cetãþenii Regiunii Centru, din 
judeþele Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu.
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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
va avea un sediu nou în Alba Iulia

Lucrãrile pentru un nou sediu al Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru au fost demarate la sfârºitul lunii 
mai. Finanþate prin programul Phare 2006, lucrãrile prevãd reabilitarea ºi extinderea spaþiului existent la adresa 
vechiului sediu al ADR Centru, 
str. Decebal nr. 12, în vederea 
eficientizãrii activitãþilor 
proprii ºi delegate ale ADR 
Centru. Proiectul are o valoare 
totalã de peste 800.000 euro, 
din care valoarea eligibilã este 
675.000 euro.  

Activitatea ADR Centru 
se desfãºoarã în prezent în 
douã clãdiri diferite, situate pe 
strada Decebal nr. 12 ºi Piaþa 
Consiliul Europei nr. 32D. Sediul 
administrativ al ADR Centru ce 
va fi reabilitat dispune de 6 
birouri, magazie, arhivã, 
precum ºi anexele aferente, 
lucrãrile de reabilitare fiind 
necesare pentru a aduce 
clãdirea la un nivel cores-
punzãtor din punct de vedere al 
necesitãþilor (condiþii de lucru, 
numãr de personal, tipuri de activitãþi desfãºurate, etc). Prin proiectul „Reabilitarea ºi extinderea sediului ADR 
CENTRU din str. Decebal nr. 12 Alba Iulia” noul sediu al Agenþiei va fi format din 16 birouri, 1 salã de conferinþe, arhivã, 
magazie ºi spaþii administrative. Pe perioada celor 12 luni de implementare a proiectului, 292,70 mp din vechea clãdire 

vor fi reabilitaþi, compartimentaþi ºi 
modernizaþi ºi încã 572,00 mp de birouri vor fi 
construiþi prin extinderea clãdirii respective. 

Implementarea proiectului va genera 
creºterea capacitãþii instituþionale a ADR 
Centru, pentru a sprijini eficient finalizarea 
programelor PHARE ºi derularea Programului 
Operaþional Regional. Prin aceastã investiþie se 
urmãreºte creºterea performanþei în 
planificarea, programarea ºi implementarea 
fondurilor alocate dezvoltãrii Regiunii Centru, 
utilizarea eficientã a resurselor financiare ºi 
umane în asistarea comunitãþilor din Regiunea 
Centru ºi, nu în ultimul rând, creºterea 
numãrului de personal angajat pentru 
desfãºurarea optimã a activitãþii instituþiei. 
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Reabilitarea ºi extinderea spaþiului de lucru vor permite o creºtere a eficienþei muncii, în raport cu activitãþile 
curente, dar ºi o redimensionare a 
aparatului de lucru, ca urmare a existenþei 
pe viitor a unor spaþii propice desfãºurãrii 
activitãþii Agenþiei. Proiectul rãspunde 
unor necesitãþi ºi constrângeri identificate 
la nivelul departamentelor funcþionale ale 
instituþiei. Activitatea ADR Centru 
presupune o muncã laborioasã cu 
beneficiarii de fonduri publice, inclusiv 
formarea unor comisii de evaluare pentru 
c a r e  t r e b u i e  s ã  s e  a s i g u r e  
confidenþialitatea, care trebuie sã-ºi 
desfãºoare activitatea în spaþii în care nu 
au acces toþi angajaþii. Lucrãrile 
prevãzute pentru extinderea spaþiului vor 
rezolva nevoia stringentã de dezvoltare 
imediatã a capacitaþii instituþionale 
proprii, atât din punct de vedere material, 
ca sediu ºi dotãri, cât ºi uman, din punctul 
de vedere al lãrgirii aparatului de lucru ºi 
al perfecþionãrii continue.
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ECHIPA ORGANISMULUI 
INTERMEDIAR AL ADR CENTRU

ADR CENTRU, Piaþa Consiliul Europei 32D, 
510096 - Alba Iulia      
Tel.: (+ 40) 258 - 818616 , (+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613 
Internet: www.adrcentru.ro
E-mail: office@adrcentru.ro

SIMION CREÞU - DIRECTOR GENERAL 

DEPARTAMENT ORGANISM INTERMEDIAR 
MARIA IVAN  - DIRECTOR - 113 
Serviciul Evaluare, Selectie ºi  Contractare, INTERIOR TEL. 212
DAN POPA - Sef Serviciu

Birou Evaluare ºi Selecþie  INTERIOR TEL.  213, 214, 263
DORU BADILA – Expert economic
MEDANA MAN – Expert economic
VIRGINIA DRÂMBÃREAN – Expert tehnic  
ªTEFAN KARASONY - Expert economic

Birou  Contractare INTERIOR TEL. 213, 211
MIHAELA DOBREAN – Expert juridic
CRIªAN ANTONIU LAVINIU - Expert economic 

Serviciul Monitorizare ºi Verificare Proiecte INTERIOR TEL. 223
GABRIEL MARIN – ªef Serviciu 

Birou Monitorizare Tehnicã INTERIOR TEL. 263,222
LAZÃR NICOLAE - Expert tehnic
FILIMON MARIUS - Expert tehnic

Birou Verificare Financiarã  INTERIOR TEL. 222, 224
ADRIAN MUREªAN – Expert economic
PRAÞIA-ARON MIRCEA - Expert economic 

Serviciul Asistenþã Tehnicã ºi Relaþia cu AM POR INTERIOR TEL. 251, 252
MIHAELA OROIAN – ªef Serviciu
IOANA GOCEA – Expert economic
CIUCÃ DANIELA - Expert economic

DEPARTAMENTUL PROGRAMARE SI 
RELAÞII PUBLICE  
INTERIOR TEL. 281
ADRIANA MUREªAN - DIRECTOR 

Serviciul Relaþii Publice ºi Birou de informare  INTERIOR TEL. 284, 283
NICOLAE MÃRGINEAN – ªef Serviciu
MIRELA GROZA – Expert Relaþii publice
ADRIAN ISBÃªESCU –Expert programe 
NICOLETA CÃLUGÃR – Referent Relaþii publice 

Serviciul Planificare, Programe ºi Monitorizare POR INTERIOR TEL. 282
UDREA TUDOR IONUÞ - Expert programe

INTERIOR TEL. 

Serviciul Secretariat Comitete Regionale  INTERIOR TEL. 274
JORJ ELENA MONICA  - Expert programe

Serviciul Audit Intern  INTERIOR TEL. 261,262
ADRIANA SCHEAU – Sef Serviciu
ANDA HULEA – Auditor intern
ROXELANA BOTAR - Auditor intern

Serviciul Juridic INTERIOR TEL. 201
ALINA MUREªAN – ªef Serviciu

Serviciul Resurse Umane  INTERIOR TEL. 291, 292
IONELA ONIGA- Expert RU
LUCIANA ªDIRA - Expert juridic
NISTOR DANIELA - Referent RU

Serviciul IT-SMIS  INTERIOR TEL. 115, 116
DANIEL DEAC – ªef Serviciu
IOAN CÃPÂLNEAN – Expert IT

Serviciul Secretariat  INTERIOR TEL. 111
CRISTINA FOSTOC - Expert
ANA MARIA BUJENIÞÃ - Referent

DEPARTAMENT POLITICI REGIONALE 
telefon  0358-401276
MIHAI POCANSCHI – DIRECTOR 

Serviciul Planificare, Elaborare Strategii 
VERONICA CONSTANTIN  – Expert GIS

DEPARTAMENTUL ECONOMIC 
INTERIOR TEL. 273
MIRELA VOICA – DIRECTOR
 
Serviciul Contabilitate - Int 271, 272
ADRIANA BOLOG – Expert economic
FLORINA GAVRILÃ - Expert economic
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERIOR TEL. 124
NICOLAE CIOBOTA – ªef Serviciu
ONIGA DANIEL – Referent
CLAUDIU JURJ – Conducãtor Auto
VIORICA MIHALI – Muncitor Întreþinere

Birou Regional Brasov – telefon 0268 408 643
Str. Vlad Tepes, nr. 13, Brasov
VIRGIL BALABAN – Sef Birou
LIVIU BUDUªAN – Expert tehnic
Birou Regional Covasna –telefon 0267 318 910
Str. Libertatii, nr. 4, Sfantu Gheorghe
CSABA HOFFMANN – Sef Birou
AGNES BUJDOSO– Expert juridic
LORANT FAZAKAS - Expert teritorial 
Birou Regional Harghita – telefon  0266 207 741
TOROK HANNA – ªef Birou
STEFAN CSUTAK - Expert tehnic
MARGIT LORINCZI - Expert teritorial
Birou Regional Mures – telefon  0265 269 148
Str. Primaverii, nr. 2,  Tîrgu Mureº
RAMONA MILITARU – ªef Birou
Birou Regional Sibiu- telefon 0269 210 056
Bv. General Magheru, nr. 14, Sibiu 
VIOREL CRÎJMAR – ªef Birou
CARMEN POPESCU – Expert economic 
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