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STADIUL IMPLEMENTÃRII PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL 
2007-2013 LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU

LA FINALUL ANULUI 2008

I. Introducere

  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.

  Obiectivul strategic al 
Pr og r amu lu i  Ope ra t i ona l  
Regional 2007-2013 constã în 
s u s þ i n e r e a  d e z v o l t ã r i i  
economice, sociale, echilibrate 
teritorial ºi durabile a Regiunilor 
României, în funcþie de nevoile ºi 
resursele lor specifice, cu accent 
pe polii urbani de creºtere, 
îmbunãtãþirea infrastructurii de 

bazã ºi a infrastructurii de afaceri, pentru a face din Regiunile României, mai cu seamã din 
cele ramase în urmã, locuri mai atractive pentru a trai, vizita, investi ºi munci. 
   Cadrul instituþional pentru coordonarea, managementul 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 
Agenþii pentru Dezvoltare 
Regionalã au fost desemnate ca 
Organisme Intermediare pentru 
implementarea proiectelor din 
cadrul Programului Operaþional 
Regional (POR). În aceastã 
calitate, Agenþiile pentru 
Dezvoltare Regionalã preiau o 
parte din sarcinile Autoritãþii de 
Management – constituitã în 
structura Ministerului Dezvol-
tãrii Regionale ºi Locuinþei 
(conform noii titulaturi). 

ªedinþa CM POR

Semnarea primului proiect finanþat
 de REGIO în Regiunea Centru
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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 1 – Sprijinirea dezvoltãrii 
durabile a oraºelor – potenþiali 
poli de creºtere
Axa 2 - Îmbunãtãþirea 
infrastructurii regionale ºi 
locale de transport
Axa 3 – Îmbunãtãþirea 
infrastructurii sociale
Axa 4 - Consolidarea mediului 
de afaceri regional ºi local
Axa 5 - Dezvoltarea durabilã ºi 
promovarea turismului
Axa 6 - Asistenþã tehnicã

Prin intermediul POR, 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 POR 
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 POR 
pentru întreaga þarã, respectiv 
483,62 mil euro pentru perioada 
2007-2013 ) .  Repar t i za rea  
fondurilor pe regiuni de dezvoltare 
s-a realizat conform obiectivului 
POR 2007-2013 privind sprijinirea 
unei dezvoltãri echilibrate a 
tuturor regiunilor României, invers 
proporþional cu nivelul de 
dezvoltare al regiunilor. În acest 
sens, regiunile ºi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a se preveni 
creºterea disparitãþilor economice ºi sociale deja existente între regiuni. Pentru o distribuire 
corectã s-au folosit ca indicatori  Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, ajustat cu un 
coeficient al densitãþii populaþiei. 

Seminar regional pentru 
prezentarea axelor REGIO

Imagine de la lansarea 
unui DMI din cadrul REGIO
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   Bugetul Programului Operaþional Regional a fost distribuit pe axe dupã cum urmeazã: 
dezvoltarea durabilã a oraºelor (31,36% din bugetul POR), îmbunãtãþirea infrastructurii 
regionale ºi locale de transport (19,76 %), îmbunãtãþirea infrastructurii sociale (14,81%), 
dezvoltarea mediului de afaceri regional ºi local (17,93 %), dezvoltarea ºi promovarea 
turismului (16,14 %).  
  Alocãrile financiare pe POR 
stabilite procentual pe regiuni, 
axe ºi domenii în cadrul ºedinþei 
CM POR nu au un caracter 
definitiv. Pe parcursul imple-
mentãrii programului ºi în urma 
evaluãrilor intermediare, Comi-
tetul de Monitorizare a POR poate 
aproba realocarea între anumite 
a x e  º i / s a u  d o m e n i i  d e  
intervenþie. 
Agenþia pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru este Organism 
Intermediar pentru imple-
mentarea Programului Ope-
raþional Regional la nivelul 
Regiunii Centru. În vederea 
realizãrii sarcinilor delegate 
pentru implementarea POR la 
nivel regional, ADR Centru ºi-a creat o nouã organigramã ºi structurã organizatoricã care sã 
înglobeze atât sarcinile delegate pe POR, cât ºi implementarea pânã la final a Programului 
Phare, componenta Coeziune Economicã ºi Socialã, precum ºi celelalte sarcini menþionate în 
legislaþia privind dezvoltarea regionalã. În septembrie 2008, AMPOR a emis Instrucþiunea nr. 
12/22.09.2008 prin care transmite dispoziþii unitare privind modul în care organismele 
intermediare pentru Programul Operaþional Regional realizeazã atribuþiile delegate de 
Autoritatea de Management prin Acordul-cadru de delegare a atribuþiilor privind 
implementarea Programului Operaþional Regional 2007-2013. De asemenea, aceastã 
instrucþiune stabileºte ºi modalitatea de reglementare a funcþiilor suport, relaþiile 
funcþionale, de coordonare, cooperare ºi control, dupã caz, dintre organismul intermediar ºi 

structurile suport din cadrul 
agenþiei pentru dezvoltare 
regionalã. În baza acestei 
Instrucþiuni, prin Hotãrârea nr. 
21/2008, CDR Centru aprobã 
noua Organigramã ºi Structurã 
organizatoricã a ADR Centru care 
înglobeazã atât sarcinile ce 
trebuie îndeplinite de Agenþie ca 
Organism Intermediar pentru 
Programul Operaþional Regional, 
conform Acordului-cadru ºi 
Instrucþiunii nr. 12 a AMPOR, cât 
ºi acele sarcini ale Agenþiei 
stabilite prin Legea 315/2004 
privind dezvoltarea regionalã în 
România ºi alte legislaþii 
relevante. 

Seminar REGIO la 
Tîrgu Mureº

Membrii CDR Centru 
în 2008
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De la data lansãrii Programului Operaþional Regional ºi pânã la data de 31 decembrie 2008, 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 
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 posibilitãþiile de 
finanþare prin POR ºi privind axele ºi domeniile 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 ºi demararea primelor activitãþi 

de monitorizare a implementãrii acestor contracte
? Pregãtirea cereriilor de finanþare pentru Axa Prioritarã 6 - Asistenþã tehnicã.
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II. Stadiul implementãrii POR la nivelul Regiunii Centru

De la lansarea oficialã a Programului Operaþional Regional ºi pânã în data de 31 decembrie 2008 
au fost lansate toate cele 12 domenii major de intervenþie ale programului. Pânã în momentul 
de faþã pe Programul Operational Regional au fost depuse un numãr de 257 proiecte la nivelul 
Regiunii Centru, în valoare totalã de 457.105.474,83 euro din care valoarea totalã eligibilã 
este de 299.448.129,93 euro. 
Din cele 257 de proiecte depuse, 4 proiecte au fost contractate: 3 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“ ºi un proiect pe domeniul 
major de intervenþie 3.3 – „Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale 
pentru intervenþii în situaþii de urgenþã“. 
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Grafic situatia sumelor disponibile prin POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, la data de 31 
decembrie 2008, aratã astfel:

Având în vedere aspectele menþionate putem spune cã valoarea totalã eligibilã a proiectelor 
contractate ºi rãmase în evaluare în cadrul POR la nivelul Regiunii Centru acoperã aproximativ 
44,70% din fondurile alocate Regiunii Centru prin POR 2007-2013. 

III. Activitãþi de informare ºi publicitate 
la nivel regional

În conformitate cu Regulamentul CE nr. 
1083/2006 stabilind prevederile generale 
privind Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul de 
Coeziune ºi cu Regulamentul CE nr.1828/2006 
privind regul i le de implementare a 
Regulamentului CE nr.1083/2006, precum ºi 
Regulamentul nr.1080/2006 al Parlamentului ºi 
al Consiliului privind Fondul European de Dez-
voltare Regionalã, ºi în concordanþã cu Strategia 
Naþionalã de Comunicare pentru Instrumentele 
Structurale, elaboratã de Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, 
Autoritatea de Mana-gement pentru Programul 
Operaþional Regional a realizat Planul de 
comunicare pentru POR 2007-2013.

Planul de comunicare pentru POR 2007-
2013 a fost acceptat de Comisia Europeanã pe 
data de 20 martie 2008.
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În baza Planului de comunicare pentru POR 2007-2013 realizat de AMPOR, fiecare Regiune de 
dezvoltare ºi-a elaborat Planul de comunicare pentru POR la nivel regional. Astfel a fost 
realizat  Planul de Comunicare POR al OI din cadrul ADR Centru, conform modificarilor PC al 
AMPOR avizat de catre CE pentru perioada 2007 – 2013. Acesta a primit avizul AMPOR prin 
adresa MDLPL nr. 83583/24.04.2008 ºi va fi supus aprobãrii Consiliul pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru în cadrul urmãtoarei ºedinþe.

Planul de comunicare regional al OI din cadrul 
ADR Centru pentru Programul Operaþional 
Regional stabileºte liniile strategice pentru 
mãsurile de informare ºi publicitate care pot 
asigura o bunã cunoaºtere, în rândul grupurilor 
þintã, despre POR ºi despre contribuþia UE la 
dezvoltarea României.

Activitãþiile de informare ºi publicitate prin 
POR 2007-2013 derulate la nivel regional în 
perioada de raportare s-au axat în principal pe 
informarea potenþialilor solicitanþi ai POR ºi a 
publicului general de la nivelul Regiunii Centru 
în ce priveºte Programul Operaþional Regional 
ºi modul cum acesta poate fi accesat. Acestea 
au vizat douã direcþii dupã cum urmeazã:

1. Activitãþi de comunicare ºi informare 
ale publicului privind posibilitãþiile de 
finanþare prin POR ºi privind axele ºi 
domeniile majore de intervenþie 
lansate.

2. Asigurarea de asistenþã ºi consultanþã 
acordatã potenþialilor solicitanþi de 
fonduri din cadrul POR.

a. Activitãþi de comunicare ºi informare ale publicului privind posibilitãþiile de 
finanþare prin POR ºi privind axele ºi domeniile majore de intervenþie 
lansate.

În perioada menþionatã Agenþia a realizat urmãtoarele activitãþi privind informarea ºi 
comunicarea asupra POR 2007-2013:

? 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).

Obiecte promoþionale REGIO Centru
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? Elaborarea ºi distribuirea lunarã, la cei abonaþi, a Catalogului surselor de finanþare, 
publicaþie lunarã a ADR Centru care include programele de finanþare active.

? Realizarea de 
comunicate de 
presã ºi con-
ferinþe de presã 
referitoare la 
POR ºi stadiul 
derulãrii aces-
tuia la nivel re-
gional – s-au 
realizat un nu*-
mãr de 99 de 
comunicate de 
presã ºi 7 con-
ferinþe de presã.

? R e a l i z a r e a  
newsletter-ului 
Focus Regio Centru ºi distribuirea a 8 ediþii.

? S-a realizat ºi editat ºapte numere ale revistei Focus Regio Centru
? S-a elaborat ºi editat broºura „Proiecte Regio Centru”, 2 numere.
? Au fost editate ºi tipãrite trei tipuri de pliante cu tema  „Procedura de evaluare ºi 

selecþie a proiectelor finanþate prin POR”, „Elemente care dau credibilitate unui 
proiect”ºi „Credibilitatea unui proiect în ochii evaluatorului” în numãr de  5800 
buc/pliant

? Crearea de baze de date cu massmedia regionalã ºi cu potenþialii solicitanþi de fonduri 
?   Crearea reþelei de mul-tiplicatori de informaþie pri-vind POR la nivel regional.
? S-au organizat 25 de seminarii de lansare regionalã pentru toate domeniile majore de 

intervenþie, la care au participat aproximativ 735 de persoane. 
 

? Seminarii de informare 
p r i v i n d  P r o g r a m u l  
Operaþional Regional s-
au organizat în perioada 
15.09 – 02.10.2008. 
Acestea au fost realizate 
câte 3 seminarii la nivelul 
fiecãrui judeþ al Regiunii 
(unul pentru autoritãþi 
publice locale, unul 
pentru societatea civilã 
ºi unul pentru mediul de 
afaceri). În total au fost 
organizate 17 seminarii 
la care au participat un 
n u m ã r  d e  2 2 5  
participanþi. 

Conferinþã de presã pe 
teme REGIO în Mureº
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? Organizarea în data 
de 19 decembrie 
2008 a Conferinþei 
regionale privind 
s t a d i u l  
i m p l e m e n t ã r i i  
P r o g r a m u l u i  
Operaþional Regional 
la nivelul Regiunii 
Centru, conferinþã la 
care au participat un 
numãr de 70 de 
participaþi, repre-zentanþi ai autoritãþilor publice locale, ONG-urilor, mediului de 
afaceri precum ºi ai massmediei locale ºi regionale.

b. Asigurarea de asistenþã ºi consultanþã acordatã potenþialilor solicitanþi de 
fonduri din cadrul POR.

Potenþialii solicitanþi de fonduri au fost sprijiniþi cu informaþii ºi asistenþã în ce priveºte 
accesarea fondurilor disponibile prin Programul Operaþional Regional prin intermediul Biroului 
de informare din cadrul ADR Centru. În acest sens la nivel regional au fost soluþionate un numãr 
de 1383 de cereri de informaþii (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind 
teme cum ar fi eligibilitatea solicitantului, activitãþi eligibile, cheltuieli eligibile, completarea 
cererii de finanþare, ce avize sunt necesare cum se pot obþine acestea, achiziþiile publice etc. 
Tot în aceastã perioadã au fost transmise la AMPOR 5 rapoarte trimestriale privind activitatea 
biroului de informare de la nivel regional.

www.inforegio.ro

În cadrul acestora au fost prezentate axele prioritare ale Programului Operaþional Regional, 
modul de completare al cererii de finanþare, modul cum trebuie abordate temele orizontale în 
cadrul proiectelor ce se 
adreseazã Programului 
Operaþional Regional,  
legislaþia privind achiziþiile 
publice ºi aspecte privind 
identitatea vizualã pe POR.

Semnare contracte
 finantate de REGIO
 în Regiunea Centru
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IMPLEMENTAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU PROGRAMUL 
OPERAÞIONAL REGIONAL ÎN REGIUNEA CENTRU ÎN ANUL 2008

Activitatea de promovare a Programului Operaþional Regional, REGIO 2007 – 2013 în 
Regiunea Centru, presupune un program de activitãþi susþinute, coordonate ºi coerente, pentru 
informarea potenþialilor beneficiari, a reprezentanþilor autoritãþilor publice locale, ONG-urilor 

ºi ai societãþilor comerciale, pentru 
promovarea informaþiilor specifice 
conþinute în ghidurile solicitanþilor de 
finanþãri prin acest program.

Pentru a sprijini deru-larea acestor 
activitãþi, a fost elaborat Planul de 
Comunicare Regional al OI din cadrul ADR 
Centru pentru Programul Operaþional 
Regional (denumit în continuare Plan de 
Comunicare), document care stabileºte 
liniile strategice pentru mãsurile de 
informare ºi publicitate care pot asigura o 
bunã cunoaºtere, în rândul grupurilor 
þintã, despre Programul REGIO ºi despre 
contribuþia Uniunii Europene la 
dezvoltarea României. 

Prin obiectivele specifice ºi temele 
de comunicare propuse, Planul de 
Comunicare joacã un rol important în 
creºterea nivelului de cunoaºtere ºi 
informare  a cetãþenilor din Regiunea 
Centru asupra rolului comunitãþilor 
europene în politica de coeziune 2007-

2013, a impactului fondurilor structurale 
în ceea ce priveºte dezvoltarea socio-
economicã a regiunilor þãrii ºi implicit a 
beneficiilor aduse de proiectele 
dezvoltate pe baza Programului REGIO.

Planul de Comunicare regional al 
OI din cadrul ADR Centru pentru 
Programul Operaþional Regional a fost 
avizat de cãtre Autoritatea de 
Management  pentru  Programul  
Operaþional Regional prin scrisoarea 
83583/24.04.2008 (referinþa internã 
4571-/25.04.2008) ºi a fost aprobat de 
cãtre membrii CDR Centru, prin 
Hotãrârea nr 17/19.08.2008. Activitãþile 
prevãzute prin acest Plan de Comunicare 
au demarat încã din anul 2007, în 
concordanþã cu cerinþele de informare ºi 
publicitate în vigoare la acea datã.

În imagini, publicaþii de promovare 
a REGIO în Regiunea Centru
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Principalele capitole ale Planului de Comunicare se referã la activitãþi de Informare ºi 
Promovare, dar ºi la cerinþele privind Raportarea activitãþilor susþinute.

În privinþa activitãþilor de Informare pentru Programul REGIO, ADR Centru a realizat 23 
Conferinþe regionale de lansare a domeniilor majore de intervenþie ale REGIO, 17 Seminarii de 
informare ºi instruire pentru potenþiali beneficiari ai finanþãrilor nerambursabile prin acest 
program, 2 Se-
m ina r i i  pen t ru  
publicul intern, un 
Seminar Regional 
cu participare In-
ternaþionalã pentru 
promovarea Axei 
Prioritare 1 a REGIO 
ºi o Conferinþa 
Regionalã pentru 
prezentarea situ-
aþiei implementãrii 
p rog ramulu i  l a  
nivelul Regiunii Centru în perioada iunie 2007 - noiembrie 2008. La toate aceste evenimente au 
participat peste 1000 de persoane din Regiunea Centru, dar ºi din regiunile partenere – Landul 
Brandenburg, Germania ºi Regiunea Sud-Trandanubiana din Ungaria. 

Începând cu data de 18.03.2008, data lansãrii noii formule a site-ului ADR Centru, au 
fost înregistrate 49.943 vizite pe site, prin care au fost vizualizate 197.471 pagini. Peste 
20.000 de vizitatori au fost din România, restul fiind din Ungaria, Germania, Moldova, Italia, 
Franta, Anglia, Spania etc. Un numãr de 1.900 persoane din toatã þara ºi de peste hotare, s-au 
înregistrat în baza de date pentru solicitarea de informaþii ºi noutãþi  lunare. Comunicatele de 

presã ºi evenimentele 
postate au fost cele mai 
accesate pagini, fiind 
urmate de cãtre Catalogul 
Surselor de Finanþare – 
editat lunar, fãrã între-
rupere, din anul 2006. 
Prezentarea ADR Centru ºi 
paginile dedicate Axelor 
Prioritare ale Programului 
REGIO au fost foarte des 
vizitate. În proporþie de 90% 
d i n  c o m u n i c a t e l e  º i  
evenimentele vizualizate 
ale site-ului ADR Centru au 
conþinut  informaþii refe-
ritoare la REGIO. Din luna 

martie 2008 ºi pânã la sfârºitul anului trecut au fost încãrcate 127 de noi informaþii referitoare 
la implementarea REGIO în Regiunea Centru. Începând cu luna mai 2008 a fost editat ºi 
newsletter-ul “Focus Regio Centru”, sub forma unei publicaþii electronice pentru informare 
specifice pentru REGIO. La finalul anului 2008 s-a ajuns la o bazã de date de 1.799 contacte la 
care a fost transmis lunar acest newsletter.

Conferinþa Regionalã 
decembrie 2008

Seminar REGIO la Braºov
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Pe parcursul anului 2008, prin activitatea Biroului de Informare din cadrul ADR Centru au 
fost oferite solicitanþilor de finanþãri nerambursabile un numãr de 1043 rãspunsuri, dupã cum 
urmeazã: 315 prin telefon, 435 prin adrese scrise ºi 293 direct persoanelor care s-au 
prezentat la sediul ADR Centru din Alba Iulia.

Începând cu semestrul I al anului 2008, dupã avizarea Planului de Comunicare, ADR 
Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaþional Regional în Regiunea 
Centru a editat revista “Focus Regio Centru” în 7 ediþii lunare (iunie-decembrie 2008); broºura 
“ P r o i e c t e  R e g i o  
Centru” în douã ediþii 
trimestriale ºi un set 
de trei pliante pe 
urmãtoarele teme  
„ P r o c e d u r a  d e  
evaluare ºi selecþie a 
proiectelor finanþate 
prin POR”, „Elemente 
care dau credibilitate 
unu i  p r o i e c t ”  º i  
„Credibilitatea unui 
p r o i e c t  î n  o c h i i  
evaluatorului”. Pe 
parcursul anului 2008, 
prin activitatea de 
informare au fost 
d i s t r i bu i t e  cã t r e  
potenþialii solicitanþi 
d e  f i n a n þ ã r i  
nerambursabile peste 
14.000 de materiale 
informative.

Pentru a men-
þine cel mai bun ritm 
de lucru cu presa 
localã ºi regionalã, 
ADR Centru a elaborat 
lunar cel puþin douã 
comunicate de presã 
referitor la Programul 
REGIO ºi pe parcursul 
întregului an a orga-
nizat 3 conferinþe de 
presã. În urma acestor 
activitãþi au fost 
publicate peste 160 de 
articole în presa localã 
ºi au fost difuzate mai 
mult de 10 emisiuni de 
radio ºi televiziune cu 
tematicã REGIO. 
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În ceea ce priveºte activitatea de Promovare a Programului Operaþional Regional, ADR 
Centru a declanºat o campanie în presa scrisã ºi în mediul audio-vizual regional, prin care au 
fost publicate 4 anunþuri de presã numai în lunile noiembrie ºi decembrie 2008, precum ºi câte 
4 ºtiri radio ºi 4 ºtiri TV, în reþelele de mare audienþã Info Pro ºi Pro TV, în aceeaºi perioadã. 
Aceastã campanie de promovare prin mass media se va derula ºi pe parcursul anului 2009. Tot 

în cadrul componentei de 
promovare ADR Centru a produs 
ºi inscripþionat, în anii 2007-
2008, peste 1000 de mini CD-uri 
cu prezentarea Regiunii Centru 
º i  a aportului  REGIO la 
dezvoltarea regionalã, 1900 
mape personalizate pentru 
Regiunea Centru, ºi peste 2000 
de obiecte promoþionale 
(incluzând agende, calendare, 
pixuri ºi altele).

În ceea ce priveºte 
activitatea specificã de corelare 
a mãsurilor de informare ºi 
pub l i c i ta te  cu  acþ iun i le  
beneficiarilor de finanþare prin 

programul REGIO, ADR Centru a acordat 3 avize pentru CJ Harghita referitoare la publicarea 
unor anunþuri de presã ºi comunicate, s-a rãspuns la 24 solicitãri de informaþii publice venite 
din partea reprezentanþilor presei sau ai organizaþiilor care monitorizeazã implementarea 
fondurilor structurale în România ºi s-a participat la 53 seminarii, simpozioane ºi instruiri care 
au vizat îmbunãtãþirea capacitãþii instituþionale cu privire la Comunicare eficientã pentru 
Programul operaþional Regional. De asemenea, ADR Centru a avut o întâlnire de lucru la sediul 
DG Regio din Bruxelles ºi o reuniune cu membrii fondatori ai Reþelei de comunicatori „Regio”. 

Pentru anul 2009, ADR Centru ºi-a propus continuarea tuturor activitãþilor de informare 
ºi publicitate pentru programul 
REGIO, începute în anul 2008. Vor fi 
organizate, conform graficului de 
activitãþi propus pentru anul în curs, 
cel puþin 30 de seminarii pentru 
potenþialii beneficiari ai finanþãrilor 
nerambursabile, 3 seminarii pentru 
informarea jurnaliºtilor cu tematica 
REGIO ºi o conferinþã regionalã. Pe 
lângã celelalte activitãþi continue de 
promovare, ADR Centru va realiza ºi o 
campanie de promovare indoor ºi 
outdoor a programului REGIO, prin 
realizarea de bannere stradale cu 
amplasare în municipiile reºedinþã de 
judeþ, a unor totem-uri amplasate la 
sediile Consiliilor judeþene din 
Regiune ºi a unor panouri oraºele mari. De asemenea, vor fi produse roll-up-uri ºi standuri de 
prezentare  amplasate la sediile Birourilor externe ºi la sediul ADR Centru.

Conferinta de presa pe teme
 REGIO la ADR Centru

Seminar privind fondurile 
structurale ºi importanþa REGIO
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ADR Centru se va preocupa constant pentru implementarea mãsurilor de 
informare ºi publicitate asupra Programului Operaþional Regional, în aºa fel încât sã se 
asigure atingerea unui procent cât mai bun de absorbþie a fondurilor derulate prin 
acest program, în beneficiul locuitorilor Regiunii Centru ºi pentru dezvoltarea 
armonioasã a întregii regiuni de dezvoltare.
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EVALUAREA GRADULUI DE CUNOAªTERE LA NIVEL REGIONAL A 
PROGRAMULUI REGIO

În activitatea sa în timpul anului 2008 ADR Centru s-a preocupat constant de creºterea gradului 
de informare a potenþialilor beneficiari cu privire la obiectivele Programului Operaþional 
Regional, precum ºi importanþa proiectelor finanþabile prin REGIO asupra dezvoltãrii 
echilibrate a Regiunii Centru.
Pentru cuantificarea informaþiilor obþinute, a fost pregãtit un chestionar, care a fost aplicat 
unui eºantion reprezentativ format din participanþii la seminariile organizate pentru 
informarea ºi promovarea domeniilor majore de intervenþie ale REGIO.
Caracteristici eºantion:

? Participanþi la seminariile de instruire POR organizate de ADR Centru
? Reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale, firmelor de consultanþã, mediului privat, 

ONG din regiunea Centru, cu atribuþii în realizarea ºi implementarea proiectelor POR

Eºantionul a conþinut o preponderenþã a respondenþilor din mediul rural, determinatã de 
procentul superior al participantilor la seminarii care au provenit din mediul rural. Raportul 
rural urban în cadrul esantionului a fost:
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Perioada de desfãºurare a studiului – Semestrul II anul 2008.

Teme abordate în cadrul studiului:

1.Cunoaºterea Programului Operaþional Regional ºi a organismelor implicate in 
gestionarea acestuia, de cãtre persoanele implicate în realizarea proiectelor. 

  Rãspunsurile participanþilor la studiu, referitor la aceastã tematicã, se distribuie conform 
urmãtoarelor grafice: 

  În ceea ce priveºte rolul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în implementarea 
Programului Operaþional Regional la nivelul Regiunii Centru, 73% dintre respondenþi au 
demonstrat cel putin un nivel minim de cunoºtinþe.

ªi în ceea ce priveºte percepþia importanþei implicãrii în procesul de dezvoltare regionalã 
prin realizarea de proiecte POR, rãspunsurile urmeazã aceeaºi linie, reflectând o bunã 
cunoaºtere a programului REGIO ºi a potenþialului real de dezvoltare al acestuia.

2. Impactul Seminariilor de instruire POR organizate de ADR Centru în ceea ce priveºte 
îmbunãtãþirea nivelului de informare al participanþilor. 

    În ceea ce priveºte îmbunãtãþirea nivelului de informare al participanþilor referitor la POR, 
graficele de mai jos evidenþiazã o evoluþie negativã a numãrului neclaritãþilor ca urmare a 
parcurgerii seminarului. Astfel se confirmã faptul cã sesiunile de intruire organizate de ADR 
Centru aduc un aport informativ veritabil în rândul participanþilor, clarificãnd situaþiile 
ambigue ºi completând bagajul de cunoºtinþe necesar realizãrii unor proiecte de calitate.
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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”

Anul II - Nr. 8 - 2009

În ceea ce priveºte calitatea realizãrii seminariilor aprecierile respondenþilor au fost cu 
precãdere pozitive, 63% dintre respondenþi declãrând cã prezentãrile au fost clare ºi 
ilustrative, nefiind nevoie de clarificãri suplimentare. 
Aprecieri pozitive au fost de asemenea emise în ceea ce priveºte aportul informativ al 
seminarului, acesta fiind considerat a raspunde nevoilor lor de informare de catre 92% dintre 
participantii la studiu.
Ca perspective pentru realizarea unor seminarii de instruire suplimentare, respondenþii 
afirmã  în mai micã sau mai mare mãsurã necesitatea continuãrii acestor demersuri 
informative.

Din punct de vedere al accesibilitatii 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 jumatate din respondenþi nu au un comportament activ de 
cãutare a informaþiilor. În ceea ce preveºte 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 . În completarea acestor aprecieri, 84% dintre 
respondenþi considerã, în mod general cã masurile de promovare a POR sunt suficient de bine 
realizate.

www.inforegio.ro www.adrcentru.ro
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