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IMPORTANÞA MÃSURILOR DE PROMOVARE A 
PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL

Implementarea mãsurilor de informare ºi publicitate pentru Programul Operaþional 
Reg iona l  a re  în  
vedere faptul cã este 
pentru prima oarã 
când publicul român 
intrã în contact cu 
acest tip de fonduri 
europene, precum ºi 
c u  P r o g r a m u l  
Opera þ i ona l  Re -
gional. În acelaºi 
timp, trebuie þinut 
cont de faptul cã 
dezvoltarea regio-
nalã este un concept 
utilizat ºi în cazul 
fondurilor de pre-
aderare. 

Având în vedere aceste premise, anul 2007 a fost dedicat familiarizãrii tuturor 
grupurilor þintã cu existenþa Programului Operaþional Regional ºi a prioritãþilor de finanþare 

susþinute prin program. 
Acþiunile de informare ºi 
p ub l i c i t a t e  pen t r u  
Programul Operaþional 
Regional pentru anul 
2008 au vizat  informarea 
publicului general despre 
Axele Prioritare ale 
programului, precum ºi 
de sp re  ob i ec t i ve l e  
acestora. În plus, în anul 
2008 au fost lansate ºi 
p r e z e n t a t e  t o a t e  
domeniile majore de 

intervenþie ale REGIO cãtre reprezentanþi ai diverselor organizaþii ºi grupuri de suport, astfel 
încât toate categoriile de potenþiali beneficiari sã fie informaþi asupra posibilitãþii de 
depunere a proiectelor ºi de a obþine toate informaþiile de care au nevoie pentru aceasta.

Atelier regional pentru 
promovarea REGIO
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Programul Operaþional Regional a fost lansat pe data de 13 iulie 2007, chiar în Regiunea 
Centru, la Sibiu, printr-
o conferinþã naþionalã. 
La lansare au fost 
prezenþi aproximativ 70 
de invitaþi, constând în 
reprezentanþi ai au-
toritãþilor centrale ºi 
locale ºi înalþi oficiali 
din România ºi din 
Uniunea Europeanã. De 
asemenea, la acest eve-
niment au participat 
aproximativ 40 de 
jurnaliºti. În decursul 
anului 2008, Agenþia 
pent ru  Dezvo l ta re  
Regionalã Centru a organizat ºi a participat la derularea a patru conferinþe majore, la care, în 
total, au participat peste 200 de persoane, potenþiali beneficiari ai finanþãrilor 
nerambursabile, beneficiari ai unor contracte semnate pe programul REGIO ºi mass media. 

Acest tip de evenimente, care 
vor reuni atât reprezentanþi ai mass 
media, cât ºi ai diferitelor organizaþii ºi 
grupuri de sprijin, direct interesate de 
Programul Operaþional Regional, vor fi 
organizate periodic, cel puþin o datã pe 
an, pentru a face public atât stadiul 
implementãrii programului REGIO ºi 
rezultatele deja obþinute, cât ºi pentru 
a prezenta prioritãþile politicii de 
dezvoltare regionalã în România ºi în 
Regiunea Centru, ca ºi suportul 
asistenþei comunitare în atingerea 
acestor obiective. Conferinþele 
regionale, care reunesc jurnaliºti, 
beneficiari, potenþiali beneficiari ºi 
grupuri de sprijin, beneficiazã de 

avantajul cã permit o maximizare a vizibilitãþii mesajelor transmise, prin efectul 
multiplicator generat de participanþi.



4

Pentru anul 2009, acþiunile de informare ºi publicitate se vor axa, în principal, pe 
promovarea opor-
tunitãþilor de fi-
nanþare prin Pro-
gramul Operaþional 
Regional ºi a modului 
în care pot fi accesate 
fondurile europene, 
încurajând, astfel, o 
ratã de absorbþie cât 
m a i  r i d i c a t ã .          

Începând cu 
anul 2009, având în 
vedere cã este anul în 
care vor fi vizibile 
rezultatele proiectelor demarate în 2007, mãsurile de informare ºi publicitate vor fi axate pe 
promovarea impactului finanþãrilor din POR ºi încurajarea depunerii de noi proiecte.

Potenþialii beneficiari ai Programului REGIO au aºteptãri semnificative de la ADR Centru. 
În actualul climat economic, toþi participanþii au subliniat cã doresc progresul Regiunii Centru, 
prin absorbþia în procent cât mai mare a fondurilor nerambursabile pe care le deruleazã acest 
program. În acelaºi timp, pe parcursul tuturor întâlnirilor de lucru, cu potenþialii beneficiari ºi 

beneficiarii fondurilor 
REGIO, specialiºtii ADR 
Centru t rebuie  sã  
acorde o atenþie tot mai 
m a r e  p r i v i n d  
i m p l e m e n t a r e a  
P r o g r a m u l u i  
Operaþional Regional. 
Prin activitãþile sale, 
ADR Centru existã 
p e n t r u  a  a j u t a  
b e n e f i c i a r i i  s ã  
întocmeascã º i  sã  
depunã proiecte de 
impact, durabile ºi dupã 

încheierea finanþãrii, pentru a putea asigura o cât mai bunã utilizare pentru dezvoltarea 
Regiunii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene ºi al Guvernului României.

ªedinþa CDR Centru

Seminar pentru publicul intern pentru 
cunoaºterea Programului REGIO
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NOUTÃÞI PENTRU CEI INTERESAÞI DE ACCESAREA 
FONDURILOR REGIO 

Începând cu luna februarie 2009 au intrat în 
vigoare noi reguli de identitate vizualã pentru 
potenþialii beneficiari, precum ºi pentru 
beneficiarii de fonduri nerambursabile, derulate 
prin REGIO - Programul Operaþional Regional. 
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru, 
Organism Intermediar pentru derularea, la nivelul 
Regiunii Centru, a unei sume de 483,6 milioane 
euro, fonduri nerambursabile disponibile prin  
REGIO - Programul Operaþional Regional, pune la 
dispoziþia celor interesaþi noua ediþie a 
Manualului de Identitate Vizualã a programului. 

Toate proiectele celor care vor sã beneficieze de 
fonduri nerambursabile, sau au semnat deja un 
contract de finanþare, se supun obligativitãþii 
regulilor Manualului de Identitate Vizualã a REGIO - 
Programul Operaþional Regional. Conform 
regulamentelor Comisiei Europene, Manualul de Identitate Vizualã a fost elaborat pentru a 
creºte nivelul de informare, conºtientizare ºi transparenþã a publicului general, în ceea ce 
priveºte asistenþa oferitã þãrii noastre ºi beneficiarilor din Regiunea Centru. În aceste sens, 

Manualul urmãreºte identificarea cu 
uºurinþã de cãtre cei interesaþi, a 
lucrãrilor, achiziþiilor ºi a proiectelor 
care  s -au rea l izat  cu  fondur i  
nerambursabile provenite de la Uniunea 
Europeanã ºi Guvernul României, prin 
programul REGIO.  Beneficiarii 
finanþãrilor au obligaþia, conform 
prevederilor contractuale, de a promova 
faptul cã proiectele sunt finanþate de 
cãtre Uniunea Europeanã ºi Guvernul 
României, prin utilizarea, pe toate 
materialele cu caracter informativ, a 
unor elemente de identitate vizualã. 
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Este vorba de sigla Uniunii 
Europene,  a  Guvernu lu i  
României, a Instrumentelor 
structurale, precum ºi sigla 
programului REGIO, precum ºi 
de alte înscrisuri specifice 
acestui program. 

Printre modificãrile aduse în 
anul  2009 Manululu i  de 
Identitate Vizualã pentru REGIO 
se specificã faptul cã se va 
renunþa la utilizarea acro-
nimului POR pentru Programul 
Operaþional Regional, denumirea sa completã fiind REGIO - Programul Operaþional Regional, 
sau REGIO. De asemenea, toate materialele informative, destinate informãrii sau promovãrii 
proiectului, vor conþine textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului 
Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã”, cele 4 sigle menþionate mai sus, aºezate într-o ordine prestabilitã, precum ºi 
adresa paginii web a programului, . Un alt element obligatoriu este 
adãugarea în documente a disclaimerului „Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod 

obligatoriu poziþia ofi-
cialã a Uniunii Europene 
sau a Guvernului Ro-
mâniei.” S-au clarificat, 
în aceastã ediþie a 
manualului, cazurile în 
care este impusã obliga-
tivitatea amplasãrii plã-
cilor temporare ºi per-
manente, modelele de 
m a c h e t e  d e  p r e s ã  
utilizate, precum ºi fo-
losirea unui singur tip de 
autocolant pentru echi-
pamentele achiziþionate 

prin proiect. Se mai face precizarea cã articolele promoþionale mici trebuie sã fie 
inscripþionate cel puþin cu sigla UE ºi sigla REGIO. 

www.inforegio.ro
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Pentru cei interesaþi, ADR Centru pune la dispoziþie Manualul de Identitate Vizulã - 
ultima ediþie, modelele editabile de documente, siglele în format jpeg, prevederile necesare 
în vederea solicitãrilor de avize etc. Documentele pot fi accesate pe pagina 

, Secþiunea dedicatã Programului REGIO, Informaþii pentru beneficiari / 
M a n u a l  I d e n t i t a t e  V i z u a l ã ,  s a u  a c c e s â n d  u r m ã t o r u l  l i n k :  

.

www.adrcentru.ro

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoBeneficiari&eID=260

Autocolante

Instrumente Structurale

2007-2013

100 x 100 mm / 90 x 50 mm

Echipament achiziþionat cu finanþare

Comunicat de presã 
Regio

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale

2007-2013
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FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU REABILITAREA 
DRUMULUI JUDEÞEAN 142C DIN JUDEÞUL MUREª

Un nou contract de finanþare nerambursabilã, prin Programul Operaþional Regional - 
REGIO, a fost semnat marþi, 10 februarie 2008, în Sala micã de ºedinþe din sediul Consiliului 
Judeþean Mureº. Este cel de-al cincilea 
contract semnat la nivelul Regiunii 
Centru ºi prevede „Reabilitarea ºi 
modernizarea Drumului Judeþean 
DJ142C”, beneficiar fiind Judeþul 
Mureº. Depus de cãtre Consiliul 
Judeþean Mureº, proiectul are o 
valoare totalã de peste 23 milioane lei, 
prin finanþare nerambursabilã din 
partea Uniunii Europene fiind 
solicitate peste 18,28 milioane lei.
Semnarea contractului a avea loc în 
p r e z e n þ a  m a s s  m e d i a  º i  a  
reprezentanþilor ADR Centru ºi CJ Mureº. De asemenea, la eveniment au fost prezenþi ºi 
primarii localitãþilor Coroisânmartin, Zagãr ºi Viiºoara. În cadrul reuniunii au fost subliniate 
rezultatele aºteptate prin implementarea acestui proiect. Cu un buget total de peste 23,089 
milioane lei, proiectul depus de cãtre CJ Mureº, prevede reabilitarea unui tronson al drumului 
judeþean care face legãtura între magistrala E60 ºi DN 14, pornind din localitatea 
Coroisânmartin, pânã la limita cu judeþul Sibiu. Principalul obiectiv al proiectului este 
creºterea dezvoltãrii socio-economice durabile a unei variante de legãturã mai rapidã între 

douã drumuri naþionale intens circulate, 
prin îmbunãtãþirea accesibilitãþii ºi 
mobilitãþii populaþiei, bunurilor ºi 
serviciilor în zonã. Durata de realizare a 
proiectului este de 40 luni, de la data 
semnãrii contractului, la care se adaugã 
termenul de garanþie a lucrãrii. Fondurile 
nerambursabile solicitate prin proiect sunt 
alocate prin POR - Axa Prioritarã 2, 
Domeniul Major de Intervenþie 2.1: 
„Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de 
drumuri judeþene, strãzi urbane – inclusiv 

construcþia/reabilitarea ºoselelor de centurã” ºi vor fi  gestionate de cãtre ADR Centru, în 
calitate de Organism Intermediar. 
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Conform indicatorilor din proiect, prin reabilitarea infrastructurii DJ 142C, care leagã comuna 
Bãlãuºeri de oraºul Dumbrãveni, se vor reabilita 7 poduri ºi 52 de podeþe, se vor moderniza 
peste 20 de kilometri de ºosea ºi se va reduce timpul de parcurgere a acestei zone. Prin proiect 
se vor amenaja 45 de intrãri 
cãtre drumurile laterale, cu 
o nouã structurã rutierã, pe 
mai mult de 237 metri liniari 
în total. Autorii proiectului 
estimeazã cã, prin reabili-
tarea acestui drum, traficul 
de pasageri ºi mãrfuri din 
zonã vor creºte cu mai mult 
de 15%, pânã în anul 2015. 
Semnarea unui contract este 
urmatã, de fapt, de o etapã 
foarte importantã pentru 
beneficiari, respectiv implementarea corectã ºi la timp a proiectului pentru care s-a solicitat 
finanþarea nerambursabilã. Aceastã etapã este decisivã pentru buna absorbþie a fondurilor, 
conform celor prevãzute în fiecare proiect în parte. Necesarul de finanþare pentru 
infrastructura de transport este mult mai mare, nu numai la nivelul judeþului Mureº, ci în 
întreaga regiune, dar totul se realizeazã pe baza un buget limitat, care trebuie consumat cu 
chibzuinþã. Cu toate acestea, judeþul Mureº este unul dintre judeþele care ºtie sã atragã 
eficient fonduri publice nerambursabile, care vor duce la îmbunãtãþirea climatului 

economico-social la nivelul Regiunii 
Centru.
Doamna Edita Emoke Lokodi, 
preºedintele Consiliului Judeþean 
Mureº, a apreciat cã  în luna aprilie 
va fi gata caietul de sarcini, pentru 
ca licitaþia pentru desemnarea 
constructorului care va realiza 
aceastã lucrare sã aibã loc la 
mijlocul anului, dupã care vor 
începe  lucrãrile de ºantier. 
Beneficiarul apreciazã cã acest 
drum va fi gata în doi ani. Este foarte 
importantã se lectarea unui  

constructor bun, care sã nu întârzie lucrãrile, pentru acest lucru fiind desemnatã o persoanã 
care va supraveghea zilnic evoluþia lucrãrilor.

Semnarea contractului de finanþare 
pentru DJ 142C din fonduri REGIO
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www.inforegio.ro

Prin rezolvarea acestei probleme de infrastructurã fizicã rutierã, va creºte foarte mult 
traficul în zonã, ceea ce va influenþa modul în care lumea se va miºca ºi va comunica. 
Fluidizându-se aceste fluxuri se vor putea pune mult mai bine în valoare resursele de care 
aceastã zonã dispune. 
Pe de altã parte, nu 
poate fi decât benefic 
faptul cã administraþia 
publicã din judeþul 
Mureº se preocupã sã 
asigure o mai bunã 
legãturã cu judeþele 
l i m i t r o f e .  A s t a  
deoarece tot CJ mureº 
este implicatã ºi în 
realizarea unui proiect 
p e n t r u  d r u m u l  
T â r n ã v e n i - B l a j ,  
f inanþat  pr in  a l t  
program, de pre-aderare. Acest lucru dovedeºte faptul cã ADR Centru a reuºit sã cumuleze 
interesele de dezvoltare ale fiecãrui judeþ, în aºa fel încât sã poatã fi asiguratã dezvoltarea 
echilibratã a tuturor structurilor administrative locale.

În ceea ce priveºte interesul localnicilor pentru finalizarea acestei investiþii prin REGIO, 
poate fi remarcatã opinia primarului comunei Zagãr, domnul Alin Eugen Stoica, care s-a 
declarat fericit de lansarea acestui proiect, pe care localnicii îl aºteptau de ani buni. Edilul a 
subliniat speranþa sa ca reabilitarea acestui drum judeþean, prin fonduri din cadrul Programului 
Operaþional Regional, sã ducã la creºterea nivelului de trai al populaþiei, 50 % dintre locuitorii 
celor trei comune prin care trece DJ 142C fiind în pragul sãrãciei. Numai prin acest gen de 
investiþii regionale se poate vorbi despre o dezvoltare durabilã a unor zone similare.

Pod care trebuie reabilitat cu fonduri REGIO
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INSTRUIRI DESTINATE ÎNTREPRINZÃTORILOR 
DIN REGIUNEA CENTRU

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru, în parteneriat cu SC Gaia Consulting Group 
SRL, a organizat vineri, 20 februarie 2009, în Sala de conferinþe a Extensiei Universitãþii Babeº-
Bolyai din municipiul Gheorgheni, judeþul Harghita, seminarul “Oportunitãþi de finanþare în 
anul 2009”. Evenimentul, destinat instruirii întreprinzãtorilor din municipiul Gheorgheni, s-a 
axat pe prezentarea surselor de finanþare nerambursabilã, precum ºi serviciile disponibile de 
sprijin pentru IMM-uri.

Organizat cu sprijinul 
Consiliului Judeþean Harghita ºi al 
P r i m ã r i e i  m u n i c i p i u l u i  
Gheorgheni, evenimentul se 
înscrie în seria de activitãþi 
destinate susþinerii IMM-urilor din 
aceastã zonã ºi din întreaga 
Regiune Centru. Începând cu ora 
11.00, circa 70 de participanþi, 
reprezentanþi ai autoritãþilor 
publice locale, ai firmelor din judeþul Harghita, precum ºi din mass-media, au fost prezenþi la 
acest eveniment. 

Lucrãrile au debutat cu alocuþiunile domnilor Simion Creþu, director general - Agenþia 
pentru Dezvoltare Regionalã Centru, Pál 
Árpád, deputat de Harghita ºi Mezei János, 
primarul municipiului Gheorgheni. 
Principalul subiect abordat a fost 
identificarea oportunitãþilor de finanþare 
existente pentru IMM-uri, prin Programul 
Operaþional Regional. Au mai fost 
prezentate, de asemenea, alte surse de 
finanþare active prin programe naþionale 
sau internaþionale, disponibile pentru IMM-
urile din Regiunea Centru, surse ce sunt 

cuprinse în Catalogul surselor de finanþare, publicaþie actualizatã ºi transmisã lunar tuturor 
celor interesaþi, abonaþi pe site-ul ADR Centru. Servicii de sprijin pentru IMM-urile din 
Regiunea Centru prin proiectul “BiSNet Transylvania”, precum ºi alte programe ºi strategii ale 
ministerelor destinate îmbunãtãþirii climatului economic fost o altã temã dezbãtutã cu interes 
de cãtre cei prezenþi. Agenda seminarului a mai cuprins ºi alte informaþii relevante din 
domeniul politicilor europene ºi a legislaþiei europene, de interes pentru mediul de afaceri. 
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În urma chestionarelor de evaluare aplicate celor prezenþi, a rezultat cã toþi participanþii au 
fost foarte interesaþi de tematica întâlnirii. Subiectele prezentate s-au dovedit a fi foarte 
clare pentru ei, mani-
festându-ºi în acelaºi timp 
dorinþa de a afla mai 
multe despre legislaþia 
care se aplicã în domeniul 
f o n d u r i l o r  n e r a m -
bursabile. 
Acest gen de seminarii 
e s t e  f oa r te  u t i l  º i  
important în aceastã 
perioadã. Existã o nevoie 
constantã de programe ºi 
p r o i e c t e  b u n e ,  d e  
finanþare nerambursabilã, 
de identificare a celor mai 
bune oportunitãþi ºi  
resurse, la nivelul tuturor IMM. Prin acest gen de întâlniri, ADR Centru urmãreºte stabilirea 

unor contacte cu potenþiali 
b e n e f i c i a r i ,  p e n t r u  
promovarea oportunitãþilor 
de finanþare ºi a sprijinului 
acordat prin Programul 
Operaþional Regional de 
cãtre Uniunea Europeanã ºi 
Guvernul României. De 
asemenea, în acest mod se 
realizeazã o informare 
constantã cu privire la 
posibilitãþile de dezvoltare 
a afacerilor. Specialiºtii ADR 
Centru considerã cã acest 
gen de întâlniri sã se 
materializeze în cât mai 

multe proiecte viabile ºi sustenabile, care sã genereze creºtere economicã ºi noi locuri de 
muncã la nivelul Regiunii Centru.
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FONDURI PENTRU IMPLEMENTAREA EFECTIVÃ A 
PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL - „REGIO”

    Primii doi ani de implementare a Programului Operaþional Regional la nivelul Regiunii Centru 
ºi primul contract de asistenþã tehnicã pentru implementarea fondurilor acordate României de 
Uniunea Europeanã dupã 2007, s-au 
încheiat la 31 decembrie 2008. În 
perioada 2007-2008, Agenþia pentru 
Dezvoltare Regionalã Centru a primit 
finanþare din partea Uniunii Europene ºi 
a Guvernului României, pentru a acorda 
sprijinul necesar implementãrii ºi 
monitorizãrii programului. 
  Cu un buget de peste 483,6 milioane 
euro, disponibili spre finanþare 
nerambursabilã prin Programul 
Operaþional Regional pe perioada 
2007-2013, Agenþia pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru are rolul de Organism Intermediar în distribuirea acestor fonduri 
administraþiei publice locale, ONG-urilor ºi IMM-urilor din Regiunea Centru. Programul 
Operaþional Regional – REGIO pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de 
programare elaborat de România prin care este stabilitã o strategie de dezvoltare regionalã 
finanþatã de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României.  
   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 prin cele 6 Axe 
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 ºi unitãþi de cult, dar 
ºi pentru microîntreprinderi din mediul urban. 
Cea de-a ºasea axã este destinatã finanþãrii 
organismelor intermediare ºi AM POR care, 

prin activitatea lor, urmãresc implementarea transparentã a fondurilor alocate prin celelalte 
5 axe, în vederea atingerii obiectivului general al programului. Fiecare axã prioritarã are 
alocat un anumit buget ºi cuprinde un numãr de domenii de intervenþie care urmãresc 
realizarea obiectivelor de dezvoltare regionalã. 
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A x a  P r i o r i t a r ã  6  -  
Asistenþã tehnicã are ca 
o b i e c t i v  s p r i j i n i r e a  
implementãr i i  t rans-
parente ºi eficiente a 
Programului Operaþional 
Regional ºi are douã 
d o m e n i i  m a j o r e  d e  
finanþare. Domeniul major 
de intervenþie (DMI) I 
urmãreºte  „Sprijinirea 
implementãrii, mana-
gementului ºi evaluãrii 
Programului Operaþional 
Regional” iar domeniul II 
urmãreºte „Sprijinirea activitãþilor de publicitate ºi informare privind POR“. 

Implementarea eficientã a Fondurilor Structurale, în special în prima perioadã de 
programare, necesitã implicarea activã a organismelor desemnate sã gestioneze Programul 

Operaþional Regional. Prin 
intermediul domeniului major 
de intervenþie DMI 6.1 sunt 
sprijinite activitãþile de 
pregãtire, evaluare, selecþie, 
contractare, monitorizare a 
implementãrii proiectelor 
finanþate prin POR 2007 - 2013, 
activitãþile de sprijinire a 
CMPOR, CRESC, ºi a altor 
c o m i t e t e  l e g a t e  d e  
implementarea POR, acti-
vitãþile de îmbunãtãþire a 
ca l i f icãr i i  personalu lu i ,  
achiziþionarea ºi instalarea 
echipamentelor necesare 

implementãrii POR la nivelul Regiunii Centru, în vederea realizãrii unei bune implementãri ºi 
a unui management eficient al programului.

Pregãtirea potenþialilor beneficiari REGIO
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În 12 noiembrie 2007, ADR Centru a depus la sediul MDRL, pe Axa prioritarã 6 POR – Asistenþã 
tehnicã, prima cerere de finanþare privind implementarea POR, cerere de finanþare cu 
numãrul 52419. Contractul de 
finanþare, încheiat la 8 ianuarie 
2008, alocã, prin proiectul „Sprijin 
pentru Organismul Intermediar din 
cadrul ADR Centru în implementarea 
ºi monitorizarea la nivel regional a 
POR 2007-2013” suma de 4.954.952 
lei fonduri nerambursabile pentru 
implementarea programului pânã la 
data de 31 decembrie 2008. 
Proiectul a vizat realizarea unor 
mãsuri ºi activitãþi care sã asigure 
contractarea unui procent de 
minimum 80% din suma alocatã Regiunii Centru, prin Programul Regio, pe anul 2007. 
Finalizarea acestui proiect, în decembrie 2008, a generat depãºirea indicatorilor propuºi, 
rata de contractare a fondurilor prin REGIO depãºind procentul asumat iniþial. Printre 
rezultatele obþinute în urma implementãrii proiectului menþionãm: 253 de proiecte au fost 
depuse spre finanþare la ADR Centru de cãtre potenþialii beneficiari din Regiune; 42 de 
seminarii au fost organizate pentru pregãtirea potenþialilor beneficiari ºi un numãr de 961 de 
persoane au participat la aceste seminarii. Cele 253 de proiecte au o valoare totalã de 
aproximativ 392,43 milioane euro din care 268,02 milioane euro reprezintã valoarea totalã 
eligibilã. În urma evaluãrii acestora de cãtre experþii ADR Centru, patru proiecte au fost 

contractate, 27 de 
cereri se afla încã în 
curs de evaluare, iar 
alte 91 proiecte sunt 
în  fazã  precon-
tractualã. Sprijinul 
acordat Agenþiei  
pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru de 
c ã t r e  U n i u n e a  
Europeanã pentru 
asistenþã tehnicã 
p r i v i n d  i m p l e -

mentarea programului REGIO la nivelul Regiunii Centru va fi continuat ºi în anii urmãtori.

Conferinþa Regionalã pentru REGIO
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Prin cel de-al doilea domeniu a Axei Prioritare 6 este finanþatã activitatea de sprijinire a 
activitãþilor de publicitate ºi informare privind programul REGIO. Obiectivul domeniului 
urmãreºte îmbunãtãþirea cunoº-
tinþelor privind impactul inter-
venþiilor acestui program ºi analizarea 
aspectelor specifice intervenþiilor 
finanþate de Uniunea Europeanã, la 
nivel regional ºi naþional. Acþiunile 
aces te i  axe  p r io r i ta re  sunt  
implementate prin intermediul 
P l a n u l u i  d e  C o m u n i c a r e  a l  
Programului Operaþional Regional.
În luna iulie a anului 2008,  ADR Centru a 
depus a doua cerere de finanþare pe Axa 
6 Asistenþã tehnicã, DMI 6.2. Aceastã 
cerere a fost aprobatã de cãtre MDRL în 
luna noiembrie a anului 2008 ºi are o 
perioadã de implementare de doi ani, 
respectiv în intervalul 2008-2009. 
Scopul contractului derulat de cãtre 
ADR Centru este de a asigura 
transparenþa ºi consistenþa unei 
informãri corecte asupra opo-
rtunitãþilor de finanþare de care pot sã 
beneficieze potenþialii beneficiari prin 
Programul Operaþional Regional 2007-
2013, de a creºte nivelul de 
conºtientizare privind disponibilitatea 
asistenþei financiare de a sprijini 
absorbþia fondurilor alocate prin 
REGIO, de a informa publicul general 
asupra valorii  adãugate adusã 
dezvoltãrii regionale prin finanþarea 
nerambursabilã susþinutã de cãtre UE ºi 
de a obþine adeziunea opiniei publice 
asupra motivelor pentru care a fost 
demarat acest proces. Sub denumirea 
„Sprijin pentru OI din cadrul ADR Centru 
în informarea ºi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 – 2013” proiectul contractat are 
un buget de peste 1,16 milioane lei, din care 975 mii lei reprezintã suma solicitatã ca ºi 
finanþare nerambursabilã.
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IMPORTANÞA MÃSURILOR DE INFORMARE ªI PUBLICITATE 
PENTRU PROGRAMUL REGIO

Completãm informaþiile prezentate în numãrul trecut al Revistei FOCUS REGIO 
CENTRU, aducând noi informaþii cu privire la gradul de informare al publicului þintã din 
Regiunea Centru despre Programul Operaþional Regional. În ceea ce priveºte implicarea activã 
a respondenþilor în obþinearea de informaþii despre Programul Operaþional Regional precum ºi 
referitor la alte surse de finanþare, rãspunsurile indicã în mare mãsurã opþiunea pentru un 
comportament pasiv, 55% dintre respondenþi declarând ca nu sunt abonaþi la Catalogul 
surselor de finanþare realizat de ADR Centru, 38% afirmând cã nici nu au intenþia de a se abona 
la acest instrument de informare.

Un grad de pasivitate în obþinerea informaþiilor se reflectã ºi în raport cu seminariile de 
instruire pentru Programul Operaþional Regional organizate de ADR Centru, doar 17% dintre 
respondenþi afirmând cã ar participa la un astfel de eveniment ca urmare a obþinerii 
informaþiei despre acesta din presã sau de pe internet. 

Aprecieri pozitive au fost, pe de altã parte, emise de cãtre respondenþi în ceea ce 
priveºte aportul informativ al seminariilor, acestea fiind considerate a rãspunde nevoilor lor 
de informare de cãtre 92% dintre participanþii la studiu.
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Eficienþa ADR Centru în promovarea Programului Operaþional Regional

Nivelul de eficienþã al ADR Centru în realizarea mãsurilor de promovare a Programului 
Operaþional Regional a fost studiat prin intermediului unui set de întrebãri menite sã indice 
mãsura în care a informaþiile au fost fãcute accesibile ºi uºor de obþinut, dar ºi mãsura în care a 
fost inoculat potenþialilor beneficiari un comportament activ de informare. În cadrul acestui 
set de întrebãri a fost verificatã ºi percepþia generalã a respondenþilor asupra eficienþei ADR 
Centru în promovarea POR. 

Din punct de vedere al accesibilitãþii informaþiilor, putem observa faptul cã 90% dintre 
respondenþi considerã cã obþin cu uºurinþã informaþii despre POR, valoarea indicatorului fiind 
potenþatã ºi de faptul cã peste jumãtate din respondenþi nu au un comportament activ de 
cãutare a informaþiilor, ci le obþin in mod pasiv.   

În ceea ce priveºte determinarea unui comportament activ de cãutare a informaþiilor 
despre POR, ca urmare a parcurgerii seminarului de instruire, 95% dintre respondenþi declarã cã 
intenþioneazã sã acceseze cel puþin unul dintre site-urile  sau 

.
www.inforegio.ro

www.adrcentru.ro

În completarea acestor aprecieri, 84% dintre respondenþi considerã, în mod general cã 
masurile de promovare a POR sunt suficient de bine realizate, situaþie ilustratã ºi în urmãtorul 
grafic.
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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 
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. 251
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. 201
MIHAELA OROIAN – Sef 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 RUS – Referent Relaþii publice 

Serviciul Planificare, Programe ºi Monitorizare POR INTERIOR TEL. 282
UDREA TUDOR IONUÞ - Expert programe
Serviciul Secretariat Comitete Regionale  INTERIOR TEL. 251
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. 252
ALINA MUREªAN – ªef Serviciu

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

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

Serviciul Secretariat  INTERIOR TEL. 111
CRISTINA FOSTOC - Expert 

DEPARTAMENT POLITICI REGIONALE 
telefon  0358-401276
MIHAI POCANSCHI – DIRECTOR 

Serviciul Planificare, Elaborare Strategii 
VERONICA CONSTANTIN  – Expert GIS

DEPARTAMENTUL ECONOMIC 
INTERIOR TEL. 271, 273
MIRELA VOICA – DIRECTOR
 
Serviciul Contabilitate 
ADRIANA BOLOG – Expert economic

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
CORINA CÂMPEAN – Expert tehnic 

Birou Regional Sibiu- telefon 0269 210 056
Bv. General Magheru, nr. 14, Sibiu 
VIOREL CRÎJMAR – ªef Birou
CARMEN POPESCU – Expert economic 

SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERIOR TEL. 124
NICOLAE CIOBOTA – Sef Serviciu
ONIGA DANIEL – Referent
CLAUDIU JURJ – Conducator Auto
VIORICA MIHALI – Muncitor Intretinere
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