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PLANUL DE COMUNICARE PENTRU PROGRAMUL 
OPERAÞIONAL REGIONAL 

 
Document strategic ºi instrument de lucru pentru îmbunãtãþirea 
gradului de conºtientizare a beneficiilor acestui program pentru 

dezvoltarea regionalã

rile solicitanþilor de finanþãri prin POR 2007  
2013. 
comunicãrii pentru POR, datoritã 
conexiunii strânse dintre succesul 
politicilor de dezvoltare ºi un sistem de 
mãsuri de informare ºi publicitate eficient 
ºi coerent. Aceste mãsuri trebuie sã 
reflecte conþinutul activitãþilor derulate 
prin intermediul POR ºi trebuie sã 
garanteze un grad înalt de transparenþã în 
utilizarea fondurilor. La nivel general, 
nevoia unor activitãþi de comunicare, 
susþinute prin campanii de informare ºi 
publicitate, provine din necesitatea unei 
i n f o rmãr i  imed i a te ,  co rec te  º i  
transparente privind utilizarea fondurilor 
publice nerambursabile.

Se impune o abordare strategicã a 

Activitatea de promovare a Programului Operaþional Regional (POR) „REGIO” 
2007  2013 în Regiunea Centru, presupune un program de activitãþi susþinute, 
coordonate ºi coerente. Aceste activitãþi se desfãºoarã pentru informarea potenþialilor 
beneficiari, a reprezentanþilor autoritãþilor publice locale, ONG-urilor ºi ai societãþilor 
comerciale,cu privire la lansãrile regionale de cereri de proiecte pentru diferite 
domenii,precum ºi pentru promovarea anumitor informaþii specifice conþinute în ghidu-
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Pentru a sprijini derularea acestor activitãþi de informare ºi publicitate, precum ºi 

pentru a asigura desfãºurarea în condiþii optime a activitãþii Biroului de informare al 
O r g a n i s m u l u i  
Intermediar pentru 
POR din cadrul ADR 
Centru, Serviciul de 
Relaþii  Publice ºi 
Marketing, a elaborat, 
la nivel regional, 
Planul de Comunicare 
al Organismului In-
termediar (OI) pentru 
POR din cadrul ADR 
Centru.

P l a n u l  d e  
Comunicare Regional 
al OI din cadrul ADR 
Centru pentru Pro-
gramul Operaþional 
Regional (denumit în 
continuare Plan de Co-
municare) stabileºte 
liniile strategice pentru mãsurile de informare ºi publicitate care pot asigura o bunã 
cunoaºtere, în rândul grupurilor þintã, despre POR ºi despre contribuþia Uniunii Europene 
la dezvoltarea României. Prin obiectivele specifice ºi temele de comunicare propuse, 
Planul de comunicare va juca un rol important în creºterea nivelului de cunoaºtere ºi 
informare  a cetãþenilor din Regiunea Centru, în special, respectiv al cetãþenilor 

României, în general, asupra 
rolului comunitãþilor europene în 
politica de coeziune 2007-2013, a 
impactului fondurilor structurale 
în ceea ce priveºte dezvoltarea 
socio-economicã a regiunilor 
þãrii noastre ºi, implicit, a 
beneficiilor aduse de aceste 
programe.

În cazul comunicãrii în 
domeniul fondurilor europene, în 
a f a r a  a c t i v i t ã þ i l o r  d e  
conºtientizare asupra fondurilor 
disponibile prin Programul 
Operaþional Regional, mãsurile 
de informare ºi publicitate au 

drept obiectiv ºi cunoaºterea circuitului fondurilor ºi a instituþiilor ce administreazã 
fondurile structurale, pentru creºterea nivelului de transparenþã ºi al încrederii publice 
în instituþiile care gestioneazã aceste fonduri, acestea fiind principalele subiecte de 
îngrijorare pentru public, aºa cum demonstreazã cercetãrile sociologice întreprinse de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional în ultimii 3 ani. 

FOCUS REGIO CENTRU
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Planul de Comunicare Regional Al OI din cadrul ADR Centru pentru POR stabileºte 
liniile de acþiune strategice pe baza acestor cercetãri calitative ºi cantitative, acestea 
oferind o imagine de ansamblu asupra 
nevoilor de informare ale publicului larg, dar 
ºi ale grupurilor þintã specifice. În acelaºi 
timp, specificãm cã studiile sunt realizate de 
instituþii la nivel naþional, în general, nefiind 
specifice la nivel regional sau local, pe 
structura diferitã a situaþiei la faþa locului, 
iar ultimele studii disponibile din diferite 
surse de informare nu sunt mai recente de 
2006. Datoritã caracterului eterogen  al 
Regiunii Centru (unde existã judeþe sau zone 
cu populaþie majoritar maghiarã sau 
sãseascã) este extrem de utilã aprecierea 
nivelului de start al gradului de cunoaºtere  al POR pentru potenþialii beneficiari, în 
vederea mãsurarii valorilor reale a indicatorilor de impact regionali obtinuþi la finalul 

celor 7 ani, în urma implementãrii 
Planului de comunicare al OI ADR Centru.

Practic, cercetãrile efectuate 
pânã acum relevã anumite lacune 
informaþionale în ceea ce priveºte 
implementarea tehnicã a programului:

1.Reguli privind eligibilitatea. 
Având în vedere cã regulile pentru 
fondurile de pre-aderare ºi cele pentru 
fonduri structurale sunt diferite, 
cetãþenii nu sunt foarte bine informaþi 
asupra a ceea ce poate fi finanþat, sau 
cine poate aplica.

2.Transparenþa  a locãr i lo r.  
Cercetãrile aratã cã existã încã imaginea 

cã fondurile nu sunt distribuite dupã proceduri stricte. Campania media privind cazuri 
aflate sub suspiciune de 
fraudã a contribuit la întãrirea 
imaginii cã fondurile europene 
sunt alocate preferenþial.

3. Transparenþa în 
uti l izare. Existã opinia 
conform cãreia anumite 
fonduri (circa 30%) sunt 
cheltuite în alte scopuri decât 
ce le  in i þ ia l  dec larate.  
Conform cercetãrilor, existã 
încã percepþia cã cetãþenii nu 
au o imagine clarã asupra 
întregului mecanism de 
management ºi control al 
fondurilor europene.
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De aici, nevoia de a:
a) explica regulile conform cãrora se acordã finanþarea din fondurile 

structurale. Trebuie 
realizate materiale, 
dar ºi evenimente, în 
cadrul cãrora sã se 
expl ice care sunt  
c r i t e r i i l e  d e  
eligibilitate, pentru ce 
activitãþi se acordã 
finanþarea ºi care sunt 
responsab i l i tã þ i l o r  
beneficiarilor.

b) face cunos-
cute rezultatele pro-
iectelor anterioare. 
Rezultatele proiectelor 
trebuie fãcute publice, 
în acest fel fãcându-le 
m a i  v i z i b i l e .  D e  

asemenea, acestea trebuie sã fie promovate ca exemple de bunã practicã, ca 
exemple de proiecte bune ce au primit sprijin financiar.

c) creºte încrederea în autoritãþile publice, în special în cele care 
gestioneazã fonduri. În conformitate cu cercetãrile mai sus menþionate, existã un 
grad mare de neîncredere în aceste instituþii.

d) facilita o mai bunã comunicare între cei implicaþi în gestionarea 
fondurilor europene, sã se asigure cã informaþia circulã rapid, cã deciziile sunt luate 
prompt ºi cã publicul þintã primeºte imediat informaþia corectã.

Având în vedere toate aceste aspecte, 
cele mai importante elemente care au fost 
luate în considerare în programarea ºi 
implementarea mãsurilor strategice de 
comunicare sunt:

utilizarea unei varietãþi de canale de 
comunicare, proporþional cu impactul 
acestora ºi specifice fiecãrui grup þintã; 

utilizarea mesajelor cheie; 
exprimarea acestor mesaje într-o 

manierã clarã, care sã atragã atenþia, 
astfel încât publicul þintã sã ºi le 
aminteascã;

repetarea constantã a mesajelor pe o 
anumitã perioadã de timp;

transmiterea de mesaje care nu au 
doar un caracter informativ, dar ºi unul 
motivaþional, stimulativ;

m o n i t o r i z a r e a  º i  e v a l u a r e a  
permanentã ºi sistematicã a mãsurilor de 
informare ºi publicitate.

FOCUS REGIO CENTRU
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În consecinþã, OI pentru POR din cadrul ADR Centru, prin Serviciul Relaþii Publice 
ºi Marketing, dar cu sprijinul tuturor celorlalte compartimente, a elaborat un Plan de 
comunicare pentru POR la nivelul 
Regiunii Centru care stabileºte 
liniile strategice pentru mãsurile de 
informare ºi publicitate pentru 
Programul Operaþional Regional 
2007  2013 ºi este complementar 
P lanu lu i  de  comunicare  a l  
Autoritãþii de Management. Toate 
a c t i v i t ã þ i l e  i m p o r t a n t e  º i  
e v e n i m e n t e l e  m a j o r e  î n  
implementarea POR, organizate la 
nivel naþional se regãsesc în 
activitãþi similare organizate ºi la 
nivel regional.
Prin acest document, Organismul 
Intermediar pentru POR din cadrul 
ADR Centru se angajeazã cã va realiza anual campanii media pentru creºterea gradului 
de conºti-entizare asupra oportunitãþilor de finanþare prin POR ºi asupra rezultatelor 
produse de proiectele finanþare prin acest program. Toate acþiunile vor avea ca scop 
conºtientizarea audienþei generale cu privire la existenþa ºi rolul POR, ºi ulterior, dupã 
implementarea proiectelor, mediatizarea celor care au înregistrat succes, prin 
rezultatele aduse de implementarea lor. 

Planul de comunicare al POR de la nivelul ADR Centru a fost adus la cunoºtinþa AM 
POR, a fost revizuit cotinuu în urma comentariilor sau observaþiilor primite din partea 
AM POR ºi în concordanþã cu prevederile regulamentelor Comisiei Europene. Acest 
document stabileºte obiectivele pe care le urmãreºte, propune mãsuri ºi activitãþi de 
atingere a acestor obiective prin acþiuni de informare, respectiv publicitate, propune 

produse de informare ºi 
estimeazã rezultate, pentru 
grupurile þintã vizate. Planul 
de comunicare prevede o 
perioadã de implementare în 
timp, precizeazã indicatori 
de evaluare a activitãþilor ºi 
rezulatelor, dar estimeazã ºi 
un buget necesar.  La 
momentul actual, Planul de 
comunicare de la nivelul ADR 
Centru elaborat specific pe 
POR, este adaptat Regiunii 
Centru, þine seama ºi este în 
relaþie cu strategiile de 
comunicare dezvoltate de 
c ã t r e  A u t o r i t a t e  d e  

Management pentru Programul Operaþional Regional ºi respectã structura planului de 
comunicare prevãzut în Regulamentul CE 1828/2006. 
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Ultima variantã a planulului de comunicare regional a fost avizatã de directorul 

OI, aprobatã de directorul general al ADR Centru ºi avizatã de cãtre AM POR. Planul de 
comunicare regional a fost supus 
aprobãrii CDR Centru, prin 
proiect de hotãrâre, fiind 
publicat ºi pe site-ul ADR Centru.

Planul de comunicare 
pentru POR are ca scop, pe de o 
parte, generarea conºtientizãrii 
prin intermediul instrumentelor 
de publicitate ºi informare 
asupra oportunitãþilor de 
finanþare, iar pe de altã parte 
a d u c e r e a  l a  c u n o º t i n þ a  
publicului larg a contribuþiei 
Uniunii Europene la dezvoltarea 
e ch i l i b r a t ã  a  r e g i un i l o r  
României, inclusiv contribuþia la 
implementarea politicii de 
dezvoltare regionalã. 
În ceea ce priveºte finalitatea 
Planului de comunicare, în urma 
implementãrii tuturor acþiunilor 
prevãzute a se desfãºura în 
decursul celor 7 ani ai Programului Operaþional Regional 2007-2013, publicul þintã va fi 
informat despre diversitatea fondurilor disponibile, dacã ele sunt rambursabile sau nu, 
despre procentul necesar pentru cofinanþare, ca ºi despre beneficiile pentru comunitate 

a le  pro iectelor  
f i n a n þ a t e .  D e  
asemenea, se va 
r ã s p u n d e  l a  
întrebãri generice, 
de tipul: „Cine 
poate aplica pentru 
fonduri?”; “Care 
sunt condiþiile de 
finanþare?”; “Cum 
poate cineva sa 
obþinã finanþare?”; 
“ C a r e  s u n t  
d o c u m e n t e l e  
necesare?”; “Cine 
poate elabora un 
proiect?” ºi chiar 
d a c ã  “ E x i s t ã  
oportunitãþi  de 
i n s t r u i r e  î n  
domeniu?”.

FOCUS REGIO CENTRU
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Obiectivele specifice menþionate mai jos vor fi atinse prin implementarea de 
activitãþi specifice fiecãrui grup þintã identificat, activitãþi care vor accentua conþinutul 
mesajelor stabilite pentru Programul Operaþional Regional ºi temele de comunicare 
corespunzãtoare.

Obiective specifice       Teme de comunicare

Obiectiv specific I
Sã asigure o informare corectã 
a tuturor grupurilor þintã asupra  acordare a finanþãrilor ºi a
oportunitãþilor de finanþare de structurilor care gestioneazã programul
care pot sã beneficieze prin Programul 
Operaþional Regional 2007-2013

Obiectiv specific II
Sã promoveze impactul economic ºi I.1. Prezentarea conceptului de  
social al asistenþei financiare ºi sã dezvoltare regionalã ºi a
informeze publicul general asupra prioritãþilor politicii  de dezvoltare
valorii adãugate a asistenþei comunitare regionalã la nivel european
ºi a rolului avut în dezvoltarea regionalã ºi naþional
din România   I.2. Misiunea POR în contextul

 politicii de dezvoltare regionalã; 
axe prioritare; impactul estimat
II.2 Un important rol în 
creºterea numãrului locurilor de 
muncã; solidaritate  oamenii 
sunt beneficiarii finali ai investiþiilor
 finanþate de POR;
II.3 Promovarea unor cazuri 
de succes prin care comunitãþile 
au reuºit sã se dezvolte în 
urma investiþiilor prin POR

Obiectiv specific III
Sã asigure informarea, conºtientizarea I.1 Promovarea egalitãþii de ºanse /
ºi conformitatea cu privire la temele dezvoltarea durabilã ca
orizontale: egalitatea de ºanse ºi teme orizontale ale POR;
dezvoltarea durabilã 

III.1 Explicarea mecanismului de
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Mesaje ºi teme de comunicare

Mesaje      Teme de comunicare

I. Uniunea Europeanã ºi Guvernul 
României sprijinã dezvoltarea dezvoltare regionalã ºi a prioritãþilor
regiunilor in  scopul reducerii politicii de dezvoltare regionalã
decalajelor de dezvoltare. Prin la nivel european ºi naþional
Programul Operaþional Regional 
regiunile vor beneficia de reale  I.2. Misiunea POR în contextul
oportunitãþi de dezvoltare rapidã Politicii de dezvoltare regionalã;

axe prioritare; impactul estimat

II. Programul Operaþional Regional II.1 Promovarea egalitãþii de ºanse /
are o importantã componentã dezvoltarea durabilã ca teme
Socio-economicã orizontale ale POR;
   

 II.2 Un important rol în creºterea

 numãrului locurilor de muncã;

 solidaritate  oamenii sunt beneficiarii

 finali ai investiþiilor finanþate de POR; 

 II.3 Promovarea unor cazuri de succes

 prin care comunitãþile au reuºit sã se

 dezvolte în urma investiþiilor prin POR

I.1. Prezentarea conceptului de

Obiectiv specific IV
Sã stabileascã un sistem eficient III.1 Explicarea mecanismului de
pentru comunicarea internã (reþea ºi acordare a finanþãrilor ºi a
instrumente eficiente) între toate structurilor care gestioneazã programul
pãrþile interesate implicate în 
implementarea mãsurilor POR

FOCUS REGIO CENTRU
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III. Programul Operaþional 

      Regional este gestionat ? III.1 Explicarea mecanismului de

      eficient ºi transparent acordare a finanþãrilor ºi a

structurilor care gestioneazã programul.

Publicul þintã cãruia i se 
adreseazã Planul de Comunicare

Ca urmare a analizei nevoilor de in-
formare identificate prin cercetãrile ca-
litative ºi cantitative, coroborate cu pre-
vederile Programului Operaþional R-
egional, au fost identificate cinci gru-
puri þintã principale pentru Planul de Co-
municare. Fiecare dintre aceste grupuri 
þintã are nevoi specifice de informare ºi 
canale  preferate de primire a informaþiei.

I. Potenþialii beneficiari :
consiliile judeþene
consiliile locale ale oraºelor
consiliile locale ale municipiilor
consiliile locale comunale
ONG-uri
instituþii academice/de învãþãmânt
IMM-uri
instituþii de cult
furnizori de servicii sociale, acreditaþi
în condiþiile legii
asociaþii de dezvoltare
 intercomunitarã

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 Nevoi de comunicare: oportunitãþi
de finanþare, transparenþa alocãrilor,
criteriile de evaluare ºi selecþie
pregãtirea unui proiect matur,
modele de succes în dezvoltarea ºi
implementarea proiectelor

 Mijloace de informare: pagina
web a POR, birouri de informare,
conferinþe regionale ºi naþionale,
sesiuni de informare,  publicaþii, reþeaua
 de informare, mass-media.



11
II. Beneficiarii POR

orice entitate care beneficiazã de 
finanþare prin Programul Operaþional ºi obligaþiile beneficiarilor, 
Regional (in urma procesului de evaluare contribuþia asistenþei comunitare
ºi selecþie a cererilor de finanþare)  Mijloace de informare: secþiune

 dedicatã pe pagina web a POR,  e-mail,
 telefon, fax, sesiuni de informare. 

� �

�

 Nevoi de comunicare: drepturile

FOCUS REGIO CENTRU

III. Publicul general: 
�Populaþia adultã din mediul urban
�Populaþia adultã din mediul rural dezvoltarea regiunilor ºi reducerea
�Tineri (elevi, studenþi) inegalitãþilor, importanþa asistenþei

financiare comunitare pentru dezvoltarea
României, rezultatele obþinute prin
 proiecte finanþate de POR, transparenþa
 alocãrii fondurilor

 � Mijloace de informare: campanie
media, pliante, afiºe, plãci
permanente, publicaþie periodicã tip 
„ziar”

� Nevoi de comunicare: POR sprijinã 

IV. Publicul intern
��angajaþii MDLPL, respectiv AMPOR ��

brandul
��angajaþii ADR, respectiv OI din  POR, comunicarea rezultatelor

 cadrul ADR Centru, angajaþii IMMCTPL,  obþinute de proiectele finanþate
 respectiv OI  prin POR, comunicarea cu

��angajaþii celorlalte instituþii publice  potenþiali beneficiari /
cu rol de AM ºi ai ACIS beneficiari /mass-media, criterii

��Comitetul de Monitorizare POR de evaluare si selecþie etc
��Comitetul Regional de Evaluare ��Mijloace de informare:  

Nevoi de comunicare: 
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Relaþiile cu mass media

Mass media, inclusiv presa naþionalã, regionalã ºi localã, este un important grup 
þintã al Planului de comunicare, fiind, de asemenea, unul din cele mai importante 
mijloace pentru livrarea mesajelor cãtre publicul general. 

De aceea, abordarea în ceea ce priveºte mass media se va concentra asupra 
sesiunilor de informare, sesiunilor de pregãtire ºi asupra vizitelor pe teren astfel încât 
jurnaliºtii sã aibã atât informaþia necesarã, cât ºi sã cunoascã ºi sã înþeleagã aceste 
informaþii.

Teme de comunicare:  POR 
sprijinã dezvoltarea regiunilor ºi 
r e d u c e r e a  d i s p a r i t ã þ i l o r  d e  
dezvoltare, importanþa asistenþei 
comunitare pentru dezvoltarea 
României, rezultatele proiectelor 
finanþate prin POR, transparenþa 
alocãrii fondurilor, criterii de evaluare 
ºi selecþie, proiecte de succes.

Mij loace de informare:  
conferinþe de presã, sesiuni de 
informare, sesiuni de pregãtire, 
comunicate de presã, secþiune 
dedicatã pe site, vizite la proiecte.
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Relaþiile cu potenþialii parteneri ºi multiplicatori de informaþie

Firmele de consultanþã reprezintã un grup ce sprijinã promovarea ºi informarea 
potenþialilor aplicanþi  ºi beneficiari, dar în acealºi timp adreseazã la rândul lor o serie de 
întrebãri punctuale legate de completarea cererilor de finanþare ºi a documentaþiei 
necesare în vederea elaborãrii cererilor de finanþare. 

�

�

 Nevoi de comunicare: 
oportunitãþi de finanþare, transparenþa 
alocãrilor, criteriile de evaluare ºi 
selecþie, pregãtirea unui proiect matur, 
modele de succes în dezvoltarea ºi 
implementarea proiectelor

 Mijloace de informare: pagina 
web a POR, helpdeskuri, conferinþe 
regionale ºi naþionale, sesiuni de 
informare,  publicaþii, reþeaua de 
informare, mass-media
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Pe lângã grupurile identificate ºi menþionate mai sus, au mai fost identificate douã 
grupuri care, pe de o parte, pot sprijini activitãþile de comunicare ale POR ºi care, pe de 
altã parte, trebuie informate în mod regulat asupra implementãrii POR ºi a mãsurilor de 
informare ºi publicitate. Acestea sunt:

1 grupuri de sprijin
o Reprezentanþa Comisiei Europene la Bucureºti

o Punctele locale de informare europeanã

o Birouri de Consultanþã pentru Cetãþeni

o Instituþii academice/de cercetare academicã

1 pãrþi interesate
o Comisia Europeanã

o Parlamentul European

o Guvernul României

o Comitetul de monitorizare

o Comitetele Regionale pentru Evaluare 
Strategicã ºi Corelare
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Evenimentele care vor reuni atât reprezentanþi ai mass media, cât ºi 
reprezentanþi 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 publice 
atât stadiul imple-
mentãrii POR ºi rezul-
tatele deja obþinute, 
cât  º i  pentru  a  
prezenta prioritãþile 
p o l i t i c i i  d e  
dezvoltare regionalã 
î n  R o m â n i a  î n  
perioada urmã-toare 
ºi suportul asistenþei 
c o m u n i t a r e  î n  
atingerea acestor 
o b i e c t i v e .  C o n -
ferinþele naþionale 
care sã reuneascã 
jurnal i º t i ,  bene-
ficiari, potenþiali 
beneficiari ºi grupuri 
de sprijin beneficiazã 

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

Pentru anul 
2008, precum ºi 
pentru anul 2009, 
a c þ i u n i l e  d e  
i n f o r m a r e  º i  
publicitate se vor 
axa, în principal, pe 
promovarea opor-
t u n i t ã þ i l o r  d e  
f i n a n þ a r e  p r i n  
P r o g r a m u l  
Operaþional Regi-
onal ºi a modului în 
care pot fi acce-sate 
f o n d u r i l e  e u -
r o p e n e ,  î n c u -
rajând, astfel, o 
ratã de absorbþie 
cât mai ridicatã. 
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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.

Perioada 2012-2013 
prezintã o importanþã 
deosebitã din punct de 
vedere al mãsurilor de 
i n f o r m a r e  º i  
publicitate, întrucât 
este perioada în care 
rolul acestor mãsuri 
e s t e  s t i m u l a r e a  
depunerii de proiecte, 
fiind ultimii ani de 
contractare pentru 
exerciþ iu l  bugetar 
2007-2013. În acelaºi 
timp, în anii 2013-2015, 
accentul va cãdea 
asupra popularizãrii 

rezultatelor proiectelor implementate, ca modele de succes, menite sã impulsioneze 
accesarea fondurilor de cãtre potenþialii aplicanþi. De asemenea, acþiunile de informare ºi 
publicitate vor avea drept scop promovarea noilor prioritãþi ºi oportunitãþi de finanþare 
pentru viitoarea perioadã de implementare financiarã.
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II. Activitãþi - 
Acþiunile prevãzute în 
acest plan sunt 
împãrþite în 3 
categorii principale, in 
funcþie de grupurile 
þintã cãrora li se 
adreseazã, nevoile de 
informare identificate 
si temele de 
comunicare 
prevãzute:

A. Informarea.
 Include 

activitãþi al cãror scop 
principal este sã 
furnizeze informaþii 
asupra a ceea ce este POR, cum poþi obþine finanþare prin POR, care sunt rezultatele 
etc. Cele mai importante grupuri þintã pentru aceste activitãþi sunt potenþialii 
beneficiari ºi beneficiarii.

B. Promovarea. 
 Activitãþile din aceastã categorie sunt menite sã prezinte doar cele mai 

importante informaþii 
despre POR ºi 
rezultatele sale care sã 
arate impactul 
economic ºi social al 
asistenþei financiare 
oferite de UE. 
Principalul grup þintã 
pentru aceste activitãþi 
este publicul general.

C. Evaluarea 
 Va fi un 

proces continuu, pe 
toatã durata 
implementãrii acestui 
plan. Atât publicul 
intern cât ºi actorii 
implicaþi vor fi 
beneficiarii acestor rezultate.

�

�

�
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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 AUGUST 2008

Materialele publicate au fost realizate de cãtre Serviciul de Relaþii Publice ºi Marketing, 
în colaborare cu specialiºtii Departamentului Planificare, Programare ºi Monitorizare 

Proiecte ºi ai Departamentului Gestionare Programe din cadrul ADR Centru.

Pentru a se asigura cã 
obiectivele stabilite prin Planul 
de Comunicare vor fi atinse OI 
din cadrul ADR Centru va 
depune la fiecare ºase luni, 
conform manua lu lu i  de  
proceduri interne de in-
formare si publici-tate, douã 
rapoarte de activitate. Ra-
portul de final de an propune, 
în acelaºi timp, în baza unor 
studii de impact, mãsurarea ºi 
iden-tificarea a noi cãi ºi 
mesaje de comunicare, sau noi 
acþ iun i  de  co-municare  
regionalã. Pentru mãsurarea 
corectã a nivelului de con-
ºtientizare, precum ºi pentru 
raportarea unor indicatori reali, este necesarã cunoaºterea nivelului actual de informare 
al grupurilor þintã. 

În cadrul activitãþilor de promovare, pentru 
a creºte încrederea grupurilor þintã, se va 
organiza o reuniune generalã anualã, o 
conferinþã de final de an, în care vor fi reuniþi 
reprezentanþii semnificativi ai celor 
implicaþi în implementarea POR ºi ai tuturor 
grupurilor þintã, începând de la publicul 
intern, reprezentanþii  MDLPL, publicul ge-
neral, reprezentanþii mediului universitar, 
autoritãþile publice locale, potenþialii 
beneficiari, etc. Aceastã conferinþã de final 
de an va fi realizatã pentru evaluarea unui an 
de implementare a POR, identificarea pro-
blemelor, mãsurarea rezultatelor obþinute în 
rândul beneficiarilor, interrelaþionarea celor 

implicaþi în procesul de implementare POR, precum ºi pentru creºterea transparenþei ºi a 
încrederii în utilizarea fondurilor. Tot în cadrul activitãþii de evaluare se va realiza ºi mãsurarea 
impactului mesajelor transmise pe parcursul anului precum ºi conduita acþiunilor viitoare.
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Echipa Organismului Intermediar 
din cadrul 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 
MARIA IVAN - DIRECTOR ORGANISM INTERMEDIAR

Departamentul Planificare, Programare ºi Monitorizare  
INTERIOR TEL. 281
ADRIANA MUREªAN - DIRECTOR ADJUNCT 

Serviciul Programare ºi Monitorizare Programe  
INTERIOR TEL.  282,284
         TUDOR UDREA  Expert Programe
         ADRIAN ISBÃªESCU - Referent Programe
 Serviciul Secretariat Comitete Regionale  INTERIOR 
TEL. 252,253
         GABRIEL MARIN  Expert Economic
         MONICA JORJ  Expert Programe
         EMILIA VÎNTU  Referent 

Departamentul Gestionare Programe

Serviciul Evaluare ºi Selectie proiecte  INTERIOR TEL.  
282,284
         DORU BÃDILÃ  Expert Economic
         MEDANA MAN  Expert Economic
Serviciul Contractare ºi Monitorizare/SMIS  INTERIOR 
TEL. 212,213
         DAN POPA - ªef Serviciu
         MIHAELA DOBREAN  Expert Juridic
          VIRGINIA DRÎMBÃREAN - Expert Tehnic
Serviciul Verificare Cereri Platã  INTERIOR TEL. 214
         ADRIAN MUREªAN  Expert Economic
         ªTEFAN KARACSONI - Expert Economic
Serviciul Asistenþã Tehnicã  INTERIOR TEL. 201
         MIHAELA OROIAN  ªef Serviciu
         IOANA GOCEA  Expert Economic

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

Serviciul Relatii Publice  Marketing  INTERIOR TEL. 
283,284

NICOLAE MÃRGINEAN  ªef Serviciu
MIRELA GROZA  Expert Relaþii Publice
NICOLETA RUS  Referent Relaþii Publice 

Serviciul Secretariat  INTERIOR TEL. 111
CRISTINA FOSTOC - Expert

Serviciul Juridic INTERIOR TEL. 263
ALINA MUREªAN  ªef Serviciu

Serviciul Resurse Umane  INTERIOR TEL. 291, 292
I ONELA ONIGA- Expert RU

LUCIANA ªDIRA - Expert Juridic

Serviciul IT-MIS  INTERIOR TEL. 115
DANIEL DEAC  Sef Serviciu
IOAN CÃPÂLNEAN  Expert IT

Birou Extern Braºov  telefon 0268 408 643

Str. Vlad Þepeº, nr. 13, Braºov
VIRGIL BALABAN  ªef Birou
LIVIU BUDUªAN  Expert Tehnic

Birou Extern Covasna telefon 0267 318 910

Str. Libertãþii, nr. 4, Sfântu Gheorghe
CSABA HOFFMANN  ªef Birou
AGNES BUJDOSO Expert Juridic
LORANT FAZAKAS - Expert Teritorial 

Birou Extern Harghita  telefon  0266 207 741

LORINCZI MARGIT
TÖRÖK HANNA 

Birou Extern Mureº  telefon  0265 269 148; 0365 802 600

Str. Primãriei, nr. 2,  Târgu Mureº
RAMONA MILITARU  ªef Birou
CORINA CÂMPEAN  Expert Tehnic 

Birou Extern Sibiu- telefon 0269 210 056

Bv. General Magheru, nr. 14, Sibiu 
VIOREL CRÎJMAR  ªef Birou
CARMEN POPESCU  Expert Economic 

DEPARTAMENTUL PLANIFICARE - MIHAI POCANSCHI  DIRECTOR 
INTERIOR TEL. 0258/401276
Serviciul Planificare, Elaborare Strategii 
         VERONICA CONSTANTIN   Expert GIS

DEPARTAMENTUL ECONOMIC - 
MIRELA VOICA  DIRECTOR INTERIOR TEL. 271, 273

Serviciul Contabilitate 
         ADRIANA BOLOG  Expert Economic

SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERIOR TEL. 124
         NICOLAE CIOBOTÃ  ªef Serviciu
          ONIGA DANIEL  Referent
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