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Focus Regio Centru

Oraşele şi zonele metropolitane sunt motoarele dezvoltării 
economice şi pot fi considerate catalizatoare pentru creativitate 
şi inovare în întreaga UE. în jur de 68 % din populaţia UE locuieşte 
într-o regiune metropolitană, iar aceste regiuni generează 67 % 
din PIB-ul UE. Ele reprezintă de asemenea prima linie atunci 
când vorbim despre înlăturarea obstacolelor pentru creştere 
economică şi forţă de muncă, cum ar fi excluziunea socială şi 
degradarea mediului.

UE contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor urbane printr-o 
varietate de politici şi iniţiative care acoperă multe domenii de 

Sim ion Cretu, Director general activitate. în particular politica de coeziune a UE, prin Fondurile 
ADR Centru  Structurale, joacă un rol cheie în susţinerea dezvoltării şi

revitalizării oraşelor şi municipiilor Europei.
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Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014-2020 urmăresc să stimuleze politicile 
urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului oraşelor în 
contextul politicii de coeziune.

Diversele dimensiuni ale vieţii urbane - economică, socială, culturală şi de mediu - sunt strâns legate între 
ele şi succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări 
integrate. Trebuie combinate măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează 
educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. în plus, dezvoltarea unor 
parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă, economia locală şi diversele 
niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.

O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată fiind seriozitatea provocărilor cu 
care se confruntă în prezent oraşele europene. Aceste provocări variază de la schimbări demografice 
specifice la consecinţele stagnării economice în termeni de creare de locuri de muncă şi progrese sociale, 
precum şi la impactul schimbărilor climatice.
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Ce se propune în domeniul dezvoltării urbane 
pentru perioada 2014-2020?

Strategii integrate de investiţii, având o abordare cu caracter strategic şi holistic mai 
accentuat: FEDR va sprijini dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii integrate care 
abordează provocările economice, climatice, sociale şi de mediu din zonele urbane. Acest principiu are 
dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocări 
urbane specifice şi, în acelaşi timp, proiectele cu finanţare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în 
cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE vor trebui să caute să utilizeze FSE, în 
sinergie cu FEDR, pentru a susţine măsuri în materie de ocupare a forţei de muncă, educaţie, incluziune 
socială şi capacitate instituţională, concepute şi puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.

Rezervarea finanţării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată: Cel puţin 5 % din resursele 
FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acţiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane 
durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investiţii teritoriale integrate (ITI), iar 
gestionarea şi punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraşelor. Forma şi intensitatea delegării 
gestionării oraşelor pot varia în funcţie de aranjamentele instituţionale ale fiecărui stat membru.

Platforma de dezvoltare urbană: în baza unei liste a oraşelor, elaborată de statele membre în 
cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platformă de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de 
oraşe din întreaga Europă, care va stimula un dialog la nivel european între oraşe şi Comisie, orientat 
preponderent spre politică, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană. Acesta nu este un instrument de 
finanţare, ci mai degrabă un mecanism destinat creşterii vizibilităţii contribuţiei oraşelor la strategia 
Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune.
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1̂ Acţiuni inovatoare în 
zonele urbane: în scopul 
încurajării soluţiilor noi şi 
inovatoare în materie de 
dezvoltare urbană durabilă, 
FEDR poate  sp r ij in i,  la 
iniţiativa Comisiei, acţiuni 
inovatoare în limita unui 
plafon de 0,2 % din contribuţia 
totală a FEDR. Acţiun ile  
inovatoare în mediul urban vor 
consta în proiecte urbane 
pilot, proiecte demonstrative 
şi studii aferente de interes 
european. Sfera acestora 
p o a t e  i n c l u d e  t o a t e  
o b ie c t iv e le  te m a t ice  şi 
priorităţile de investiţii.
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Un accent mai puternic pus pe dezvoltare 
urbană la un nivel strategic: în baza orientărilor 
Cadrului strategic comun (CSC), contractele de 
parteneriat ar trebui să stabilească modalităţile de a 
asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC 
pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. 
Programele operaţionale ar trebui să stabilească 
contribuţia la abordarea integrată a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a 
dezvoltării zonelor urbane.

Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea 
de acţiuni integrate: Investiţiile teritoriale integrate 
(ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce 
oferă un pachet de finanţare provenind de la mai multe 
axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de 
intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. ITI 
este un instrument ideal pentru susţinerea acţiunilor 
integrate în zonele urbane, întrucât acesta oferă

posibilitatea combinării 
finanţării în funcţie de 
d i f e r i t e  o b i e c t i v e  
t e m a t i c e ,  i n c l u s i v  
com b inarea  finan ţă rii 
provenind de la acele axe 
prioritare şi programe 
operaţionale sprijinite din 
FEDR,' FSE şi Fondul de 
coeziune (CF).



1̂ Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de priorităţile de 
investiţii: Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea 
contribuirii la strategia Europa 2020 conţin priorităţi corespunzătoare de investiţii specifice zonelor 
urbane. Este recomandat ca oraşele să combine acţiunile sprijinite în cadrul priorităţilor sectoriale de 
investiţii specifice zonelor urbane (să promoveze strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în 
zonele urbane, să îmbunătăţească mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum şi 
incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice şi economice a zonelor urbane defavorizate) şi să le 
încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului în vederea punerii în aplicare a 
principiului dezvoltării urbane integrate.

Instrumente financiare: Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv 
instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare 
este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii şi toate tipurile de 
beneficiari, proiecte şi activităţi.

Crearea de reţele: în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE), programul 
de schimburi şi învăţare destinat oraşelor va continua să le furnizeze acestora oportunităţi de creare de 
reţele în vederea partajării şi dezvoltării de bune practici în materie de dezvoltare urbană.
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Care sunt diferenţele faţă de perioada 2007-2013?

O  0  abordare integrată consolidată pentru a face 
faţă provocărilor urbane;

©  Investiţiile teritoriale integrate înlocuiesc 
axele prioritare separate în ceea ce priveşte 
dezvoltarea urbană;

©  Mai multe responsabilităţi şi oportunităţi 
pentru oraşe;

O  Operaţiuni sprijinite din mai multe fonduri, 
programe operaţionale finanţate din fonduri 
multiple şi finanţare încrucişată;

©  0  abordare mai funcţională care permite 
intervenţii la scară adecvată.
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Mobilitatea urbană 
Planurile de mobilitate urbană durabilă

Printre modificările propuse în cea ce priveşte conceperea şi punerea în 
aplicare a politicii de coeziune şi în special în ce priveşte dezvoltarea 
urbană durabilă, se numără dezvoltarea unor sisteme de transport care 
respectă mediul şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea 
unei mobilităţi urbane durabile.

în acest context, este esenţială elaborarea de către oraşele care doresc să 
aplice în acest domeniu să pregătească un Plan de mobilitate urbană în 
baza căruia să fie stabilite acţiuni concrete pe termen scurt (2015), mediu 
(2020) şi lung (2030) şi dezvoltate proiecte integrate de transport urban 
pentru a fi propuse spre finanţare din FEDRîn cadrul următorului exerciţiu 
financiar2014 - 2020.

Un Plan de m obilitate urbană 
durabilă (PMUD) reprezintă 
un plan strategic, care se 
clădeşte pe practicile de 

planificare existente, 
acordând atentia cuvenită 

principiilor de integrare, 
participare şi evaluare 

pentru a satisface nevoile 
de mobilitate ale 

oamenilor de azi si dej
mâine, pentru o mai bună 

calitate a vieţii din oraşe si» j j
împrejurimi.
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Un PMUD vizează crearea unui sistem de trans
port urban durabil prin:

• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi 
la servicii;
• îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii;
• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi a consumului de energie;
• Creşterea eficienţei şi a eficacităţii costurilor pen
tru transportul de persoane şi mărfuri;
• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

Municipalităţile nu ar trebui să îl considere drept încă 
un plan pe ordinea de zi. Este important să subliniem că 
un PMUD se clădeşte pe şi extinde planurile existente.

Politicile şi măsurile definite într-un PMUD trebuie să se 
adreseze tuturor modurilor şi formelor de transport din 
întreaga aglomeraţie urbană, incluzând transportul 
public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi 
nemotorizat, în mişcare sau oprit.

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate 
Urbană Durabilă ar trebui să fie înţeleasă ca un proces 
continuu care înglobează unsprezece paşi esenţiali. 
Prezentarea grafică a acestui proces înfăţişează aceşti 
paşi într-o succesiune logică. în practică, aceste 
activităţi pot funcţiona parţial în paralel sau incluzând 
bucle de feedback (vezi paginile 8-9).
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Etapă intermediară: 
Concluzia evaluării 

impactului final

11.1 Acualizaţi planul curent în mod regulat 

Revizuiţi ceea ce ati realizat -
112

înelegeţi reuşitele şi eşecurile

Identificaţi noi provocări 
11,3 pentru următoarea 

generaţie de SUMP

10.1 Gestionaţi implementarea planului

Punct de plecare: 
"Vrem să 

îmbunătătim»
mobilitatea şi 
calitatea vieţii 

pentru cetăţenii 
noştri!"

1.1 Angajaţi-vă în principii generale de mobilitate durabilă

1.2 Evaluaţi impactul cadrului regional/naţional

1.3 Realizaţi auto-evaluarea

1.4 Revizuiţi disponibilitatea resurselor

1.5 Definiţi un cadru de timp de bază

11. învăţaţi » » 
lecitile

1.6) Identificaţi actorii cheie şi părţile interesate

Investigaţi dincolo de graniţele şi

10.2 Informaţi şi implicaţi cetăţenii

10.3
Verificaţi evoluţia 
atingerii obiectivelor

10. Asiguraţi 
management şi 

comunicare 
adecvate

Etapă intermediară: 
Aprobarea 

documentaţiei SUMP

Implementaţi
planul

9.1
Vefiricaţi calitatea 
planului

9.2 Adoptaţi planul

9.3

9. Aprobaţi 
Planul de 

Mobilitate Urbană 
Durabilă

Planificarea
Mobilitătii>

Urbane Durabile

Creaţi sentimentul 
de proprietate 
asupra planului

2/i responsabilităţile proprii

Faza
pregătitoare

Luptaţi-vă pentru coordonarea politicilor 
şi o abordare integrată de planificare

Planificaţi implicarea 
actorilor şi a cetăţenilor

@ Puneţi-vă de acord asupra 
modalităţilor de lucru şi de management

8. Introduceti Elaborarea
Stabiliţi scopuri 
transparente şi

8.1
şi evaluarea

»

monitorizare şi planului raţionale 4. Stabiliti o»

evaluare în plan viziune comună

7.1 Atribuiţi responsabilităţi şi resurse

7.2 Pregătiţi acţiuni şi buget

7. Stabiliţi 
responsabilităţi 
clare şi alocaţi 

fonduri 6. Realizaţi»
pachete de 

măsuri eficiente

Pregătiţi analiza problemelor 
şi a oportunităţilor

Dezvoltati scenarii

Etapă intermediară: 
Concluzia analizei problemelor 

& oportunităţilor

© Dezvoltaţi o viziune comună 
asupra mobilităţii şi dincolo de ea

4.2 Informaţi activ publicul

5.1 Identificaţi priorităţile pentru mobilitate

5.2 Dezvoltaţi obiective SMART

Etapă
intermediară:

Măsuri
identificate

6.1 Identificaţi cele mai eficace măsuri

6.2 învăţaţi din experienţa altora

6.3 Examinaţi cea mai bună valoare pentru bani

6.4 Utilizaţi sinergii şi creaţi pachete de măsuri integrate
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Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este o 
modalitate de a aborda mai eficient problemele legate 
de transport din zonele urbane. Pornind de la practicile 
şi reglementările existente în Statele Membre, 
caracteristicile sale de bază sunt:

□  abordare participativă ce îi implică atât pe 
cetăţeni, cât şi pe investitori şi politicieni de la 
început şi pe toată durata procesului de 
planificare;

□  pledoarie pentru ca durabilitatea să 
echilibreze dezvoltarea economică, echitatea 
socială şi calitatea urbană;

□  abordare integrată ce include practicile şi 
po litic ile  d ife rite lo r sectoare politice, 
diferitelor niveluri de autoritate şi ale 
autoritătilor învecinate;

□  viziune clară, obiective şi concentrare 
asupra obţinerii de ţinte măsurabile toate 
înglobate într-o  strategie generală de 
dezvoltare durabilă;

n  revizuire a costurilor şi beneficiilor 
transportului, având in vedere costuri şi 
beneficii la o scară mai largă a societăţii.

Beneficiile  dezvoltării unor planuri de 
mobilitate urbană sunt:

*  O imagine îmbunătăţită a oraşului;
*  Accesibilitate şi mobilitate îmbunătăţite;
*  Potenţial de a ajunge la mai mulţi oameni;
*  Ornai bună calitate a vieţii;

Beneficii pentru mediu şi sănătate;
*  Susţinerea deciziilor de către cetăţeni şi alţi 

actori;
¥  îndeplinirea efectivă a obligaţiilor legale;
*  Oraşe mai competitive şi acces la finanţări;
*  Viziune politică nouă, potenţial de integrare.

V
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Care sunt efectele practice ale noii 
politici de dezvoltare urbană?

❖  Statele membre ar trebui să creeze parteneriate cu autorităţile regionale, locale şi urbane 
competente şi să le implice în elaborarea contractului de parteneriat, precum şi în elaborarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea programelor.

Statele membre ar trebui să identifice 
oraşele în care dezvoltarea urbană 
durabilă integrată va primi sprijinul 
politicii de coeziune pentru consolidarea 
rolului oraşelor în cadrul programelor şi 
pentru asigurarea investirii a cel puţin 5 % 
din resursele FEDR alocate în acţiuni 
integrate în favoarea dezvoltării urbane 
durabile.

Atât în cadrul contractului de parteneriat, V  Mim
cat şi in programele operaţionale, statele
membre ar trebui să indice: oraşele care pun în aplicare acţiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane 
durabile, cu gestionare delegată, precum şi oraşele pe care doresc să le ia în considerare în vederea 
participării în cadrul platformei de dezvoltare urbană. De asemenea, programul operaţional va stabili 
alocarea financiară orientativă din cadrul fiecărei axe prioritare către acţiunile integrate.

❖  D e z v o l t a r e a  de i n s t r u m e n t e  
îmbunătăţite în ce priveşte dezvoltarea 
integrată - Instrumente Teritoriale 
Integrate (ITI) - care permit statelor 
membre să pună în aplicare programe 
operaţionale la nivel intersectorial şi să 
recurgă la finanţare provenind de la mai 
multe axe prioritare ale unuia sau ale mai 
multor programe operaţionale, pentru a 
asigura punerea în aplicare a unei strategii 
integrate pentru un teritoriu specific. Ca 
atare, existenţa ITI va conferi statelor 
membre atât flexibilitate în ceea ce 
pr i ve ş te  e l abo r a r ea  p ro g r ame l o r  
operaţionale, cât şi eficienţă în materie de 
punere în aplicare a unor acţiuni integrate 
prin finanţare simplificată.
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Ilustrarea alcătuirii unui ITI

FEDR PO Regional PO National / Sectorial

FSE PO

Legenda:
ITI - Instrumente Teritoriale Integrate 
PO - Program Operaţional 
F S E  - Fondul Social European 
C F  - Fondul de Coeziune 
F E D R  - Fondul European pentru Dezvoltare Regională
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Concluzii privind dezvoltarea urbana în perioada 2014-2020:

Este parte importantă a politicii de coeziune - fiecare stat membru trebuind să aloce minim 5% din alocările 
FEDR pentru dezvoltare urbană;

Ca să fie finanţată trebuie să se axeze pe politici urbane integrate care să intensifice dezvoltarea urbană 
durabilă;

T r e b u i e  d e z v o l t a t e  
p l a n u r i  i n t e g r a t e  de 
dezvoltare care să combine 
diversele dimensiuni ale 
vieţii urbane - economică, 
socială, culturală şi de 
mediu;

Unul din ob iective le  
tematice face referire la 
mobilitatea urbană durabilă - 
ne vo ie  de P l anur i  de 
mobilitate urbană durabilă;

Toată dezvoltarea trebuie să se realizeze pe bază participativă - implicarea tuturor actorilor economico- 
sociali şi a cetăţenilor;

__________

Mai multe responsabilităţi şi oportunităţi pentru oraşe în ce priveşte resursele financiare puse la dispoziţie;
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Important!

Existenţa unei viziuni de dezvoltare pe 
termen lung a oraşului / municipiului / zonei 
metropolitane care să fie inclusă într-un plan de 
dezvoltare integrat bazat pe nevoile identificate şi 
care să stabilească priorităţi clare de dezvoltare cu 
obiective clare şi măsurabile, materializate în 
proiecte prioritare. Toate aceste aspecte trebuie 
să fie realizate printr-un parteneriat larg şi să aibă 
un sistem de im plem entare şi cadru instituţional 
bine pus la punct.

O descriere detaliată a tuturor paşilor şi 
activităţilor din cadrul unui Plan de Mobilitate 
Urbană poate fi găsită în îndrum arul "Dezvoltarea 
şi Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă". îndrum arul include exem ple de bune 
practici, in strum ente  utile  şi re ferinţe  ce 
ilustrează întregul proces de dezvoltare a planului, 
îndrum arul poate fi descărcat de pe site-ul 
www.mobilitvplans.eu

Informaţii suplimentare privind dezvoltarea urbană la nivelul UE găsiţi la următoarele adrese de internet:

1. http://ec.europa.eu/regional policv/what/future/index en.cfm
2. http://ec.europa.eu/regional policv/what/future/proposals 2014 2020 en.cfm
3. http://ec.europa.eu/regional policv/sources/docgener/informat/2014/urban ro.pdf
4. http://ec.europa.eu/regional policv/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/ 

proposals/regulation/erdf/erdf proposal ro.pdf
5. http://www.mobilitvplans.eu/
6. http://www.globalurban.org/ - privind dezvoltarea urbană la nivel global, mondial.

e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mobilitvplans.eu
http://ec.europa.eu/regional
http://ec.europa.eu/regional
http://ec.europa.eu/regional
http://ec.europa.eu/regional
http://www.mobilitvplans.eu/
http://www.globalurban.org/


Situaţia proiectelor depuse în cadrul 
Programului Operaţional Regional 
2007-2013 în Regiunea Centru

Prin Axa Prioritară 1, pentru Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, buget de 
dezvoltare alocat Regiunii Centru este de 148,61 
milioane euro. Toate sub-domeniile au fost lansate în 
luna noiembrie şi decembrie 2008.
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Situaţia proiectelor depuse, aflate în diferite etape ale 
procesului de evaluare şi contractare, la data de 
29.05.2012, şi a bugetului alocat pe această axă, se 
prezintă după cum urmează (a fost folosit cursul 
inforeuro al lunii martie 2012,1 euro = 4,3480 lei).

în cadrul subdomeniului Pol de creştere Braşov. până 
la data menţionată, au fost depuse 30 cereri de 
finanţare în valoare de 146,04 milioane euro. Dintre 
cele 30 cereri depuse, 11 proiecte prin care se solicită 
27,61 milioane euro fonduri nerambursabile au fost 
contractate. Planul Integrat de dezvoltare al Polului de 
creştere Braşov include o listă cu un număr de 135 
proiecte prioritare care să fie finanţate din diferite 
surse. Pro iectele v i zează atât dezvo l tarea  
infrastructurii urbane, cât şi dezvoltarea turismului 
prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu şi 
dezvoltarea unor structuri de agrement. De asemenea, 
prin proiectele dezvoltate, se doreşte îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale din Polul de creştere Braşov, 
precum şi dezvoltarea mediului de afaceri.
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în cadrul sub-domeniului Poli de Dezvoltare Urbană, până la data raportării, au fost depuse cereri de 
finanţare din Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Târgu Mureş şi ale municipiului Sibiu. 
Aceste municipii au depus până 
în prezent 13 cereri individuale 
de finanţare cu o valoare a 
sumei solicitate de 47,27 
milioane euro, din care 8 
proiecte ce solicită 18,62 
m i l i o a n e  e u r o  au f o s t  
contractate. Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană al munici
piului Sibiu include 8 proiecte 
individuale, iar PIDU Tg. Mureş 
include un număr de 3 proiecte 
individuale. PIDU Tîrgu Mureş 
este contractat  integral.
Proiectele propuse pentru 
finanţare vizează reabilitarea 
i n f r a s t r u c t u r i i  u r b a n e  
(modernizare străzi urbane, 
pieţe, spaţii verzi, etc.) şi vor fi 
dezvoltate servicii sociale şi de 
siguranţa populaţiei.

în cadrul sub-domeniului Centre 
Urbane nouă primării de municipii au 
depus PIDU ce conţin 27 de proiecte 
individuale prin care solicitau 81,18 
milioane euro. Data de 31 martie 2008 a 
reprezentat term enul lim ită de 
depunere al cererilor de finanţare 
nerambursabilă prin care se puteau 
finanţa proiectele integrate pentru 
dezvoltare urbană a centrelor urbane 
din Regiunea Centru. în urma 
procesului de evaluare şi selecţie 4 
PIDU-uri, ale municipiilor Alba lulia, 
Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe şi 
Topliţa, cuprinzând în total 18 proiecte 
individuale, au fost aprobate pentru 
finanţare şi contractate integral. 
Valoarea totală a acestor proiecte este 
de 85,60 milioane euro, fiind solicitate 
spre finanţare 65,88 milioane euro 
fonduri nerambursabile.

it
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La data de 29.05.2012 situaţia în cadrul DMI 1.1 la nivelul Regiunii Centru este următoarea:

70  proiecte depuse;
3 7  proiecte contractate;

16 proiecte în fază precontractuală şi în evaluare;

1 proiect finalizat;
14 ,97  milioane de euro cheltuiţi.

Prin proiectele contractate până la începutul lunii iunie 2012, pe DMI 1.1 al Programului REGIO, în 
Regiunea Centru se vor realiza:

©  120 străzi în lungime de peste 59 km, reabilitate;
©  aproape 943 mii mp de căi de acces şi pasaje, modernizate;
©  peste 31 mii mp de piste de biciclete, create;
©  peste 52 mii mp de sistem pietonal, construit;
©  peste 8 mii mp spaţiu degradat şi neutilizat, reabilitat;
©  3 centre sociale pentru persoane vârstnice, modernizate şi dotate;
©  1 clădire cu 44 locuinţe sociale, renovată;
©  10 sisteme integrate de securitate pentru dotarea a 10 unităţi de învăţământ;
©  1 centru social pentru tineret, reabilitat şi dotat;
©  1 centru de recuperare copii cu dizabilităţi, reabilitat;
©  1 infrastructură pentru activităţi socio-culturale, modernizată;
©  reabilitarea infrastructurii rutiere din centrul istoric al oraşului Râşnov;
©  9 şcoli şi domeniul public din Braşov, dotate cu Sisteme de siguranţă şi control;
©  amenajare spaţii turistice şi de agrementîn staţiunea Poiana Braşov.

Situatia proiectelor depuse pe DM11.1

Număr proiecte Suma solicitata spre finanţare (mil euro)

■ Depuse ■  Contractate ■ Precontractate Lista rezerva ■  Evaluare ■ Respinse

Mai multe informaţii referitoare la localizarea geografică a proiectelor la nivelul Regiunii Centru, 
precum şi alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteţi obţine accesând 
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Publicaţie realizată de către Organism ul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 
din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului 

„SPRIJIN ACORDAT ÎN PERIOADA 2011-2012 PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR CENTRU ÎN 
INFORMAREA Şl PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013"
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Autoritatea de Management 
a Programului Operaţional Regional 

BUCUREŞTI - str. Apolodor, nr. 17, sector 5

Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Publicaţie realizată de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional din 
cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru 

în cadrul proiectului
„SPRIJIN ACORDAT ÎN PERIOADA 2011-2012 PENTRU 01 DIN CADRUL ADR CENTRU ÎN 

INFORMAREA Şl PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL A POR 2007-2013”
Data publicării: Iun ie  2012

Material gratuit
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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