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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru are rolul de a contribui 
la dezvoltarea durabilã ºi echitabilã a Regiunii Centru prin înlãturarea 
disparitãþilor ºi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul cetãþenilor ei. 
Infiinþatã prin Legea 151/1998, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
funcþioneazã în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în 
România.

Menirea Agenþiei, prin întreg personalul sãu, este de a pune în practicã 
planurile ºi strategiile concepute în parteneriat, de a contribui ºi utiliza 
eficient resursele financiare ºi umane în asistarea comunitãþilor din Regiunea 
Centru, precum ºi de a atrage noi resurse. Programul Operaþional Regional 
(POR) 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de 
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ºi aprobat de Comisia 
Europeanã, prin care este stabilitã o strategie de dezvoltare regionalã.

În calitate de organism intermediar, ADR Centru, gestioneazã fondurile 
alocate de Uniunea Europeanã la nivel regional prin POR ºi la care au acces 
autoritãþile locale ºi judeþene, organizaþiile ne-guvernamentale ºi 
întreprinzãtorii din Regiune. Regiunii Centru i-au fost alocate pe perioada 
2007-2013, prin Programul Operaþional Regional, 483,62 milioane Euro. Aceºtia 
reprezintã 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR ºi pot fi accesaþi prin 
depunerea de proiecte de cãtre potenþialii beneficiari pe axele prioritare, 
respectiv domeniile de intervenþie,  ale programului. 

SIMION CREÞU
Director General ADR Centru



Drumul de la idee la proiect ºi apoi spre 
o investiþie de succes

Toþi cei care sunt interesaþi de depunerea unui proiect în cadrul Programului 
Operaþional Regional (POR), în vederea obþinerii de finanþãri nerambursabile, pot 
adresa întrebãri sau solicita informaþii ºi 
clarificãri experþilor din cadrul Biroului 
de Informare aparþinând Organismului 
Intermediar pentru POR de la Agenþia 
pentru Dezvoltare Regionalã Centru. 

În vederea fluidizãrii acestui 
proces, precum ºi pentru a evita 
adresarea aceloraºi întrebãri, dar ºi 
pentru a vã lãmuri anumite aspecte, 
cãrora, poate, solicitanþii de fonduri nu 
le acordã multã atenþie, colectivul 
Organismului Intermediar din cadrul ADR 
Centru a elaborat un scurt ghid, format 
din cele mai uzuale întrebãri, precum ºi 
din cele mai întâlnite probleme în proiectele depuse de cãtre potenþialii beneficiari 
de finanþãri nerambursabile, prin programul operaþional al cãrui brand a devenit 
„Regio“. 

În pregãtirea dosarului cererilor de finanþare ºi în procesul de evaluare a 
cererilor de finanþare depuse pânã în acest moment în cadrul Programului Operaþional 

Regional s-au constatat dificultãþi ºi 
probleme. Practic, acestea apar în ceea 
ce priveºte furnizarea documentelor care 
sã dovedeascã proprietatea / 
administrarea ºi sau concesiunea asupra 
imobilului care face obiectul proiectului 
de investiþii, dar ºi în domeniul 
conformitãþii administrative, în domeniul 
eligibilitãþii solicitantului, precum ºi în 
cadrul evaluãrii tehnice ºi financiare. 
Toate aceste etape sunt foarte atent 
verificate de cãtre evaluatorii care 
urmãresc modul în care un proiect poate 
sã ajungã la maturitate ºi sã fie pus în 
practicã, în aºa fel încât sã nu existe 

ulterior sincope în implementarea efectivã a investiþiei.
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Pentru a veni în 
întâmpinarea potenþialilor 
solicitanþi de fonduri prin 
Programul Operaþional Regional 
vã prezentãm mai jos cãteva 
aspecte de care trebuie sã 
þineþi seama atunci când 
prezentaþi documentele care 
atestã felul în care proiectul 
propus se conformeazã 
cerinþelor din Ghidurile 
Solicitantului.

ÎNTREBARE: Care sunt principalii paºi de urmãrit în scrierea unei cereri de 
finanþare pentru Programul Operaþional Regional?

RÃSPUNS: Completarea cererilor de finanþare este un proces complex ºi 
consumator de timp. Printre principalele cauze de respingere ale proiectelor se 
numãrã cererile incomplete sau cele care nu urmãresc indicaþiile incluse în ghidul 
solicitantului.

În cele ce urmeazã vor fi prezentate 
câteva sfaturi utile pentru completarea 
cererilor de finanþare:

• Alocaþi timpul necesar pentru 
completarea mai multor variante de 
cerere de finanþare.

• Urmaþi cu atenþie îndrumãrile din 
ghidul solicitantului. Acesta vã va 
furniza toate informaþiile necesare în 
ceea ce priveºte tipul de limbaj ºi 
conþinut pe care îl aºteaptã 
finanþatorul.
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• Redactaþi cererea în mod succint ºi cu un maxim de claritate. O cerere de 
finanþare bine articulatã ºi atent gânditã 
are ºanse mai mari de reuºitã. 

• Rãspundeþi la întrebãri în mod direct ºi 
sincer. 

• Furnizaþi toate informaþiile suplimentare 
care sunt cerute.

• Completaþi cererea de finanþare ºi 
pãstraþi o copie a acesteia.

• Nu vã lãsaþi intimidaþi de jargonul folosit 
în formular sau ghidul solicitantului.

• Corelaþi informaþiile incluse în cerere cu 
cele prezentate în documentele suport.

Totuºi, înainte de a începe completarea 
cererii de finanþare trebuie avute în vedere 
urmãtoarele aspecte:

• Identificaþi o problemã sau o nevoie, ca 
motiv pentru a cãuta sprijin 
prin Programul Operaþional 
Regional

• Identificaþi acea axã ºi 
domeniu major de 
intervenþie al cãrui scop ºi 
obiective corespund cel mai 
bine nevoii dumneavoastrã 
de sprijin ºi adaptaþi 
proiectul în conformitate cu 
cerinþele ºi criteriile 
acestora.

• Verificaþi dacã îndepliniþi 
criteriile de eligibilitate. 
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Verificaþi dacã:
• În calitate de realizator al proiectului vã încadraþi în rândul beneficiarilor eligibili.
• Sunt îndeplinite condiþiile generale relevante pentru accesarea fondurilor 
disponibile prin domeniul major de intervenþie cãruia vã adresaþi.

• Costurile proiectului sunt 
considerate eligibile în cadrul 
respectivului domeniu al programului.
• Dacã sunt îndeplinite criteriile 
legale ºi administrative necesare 
pentru implementarea proiectului.
Pregãtiþi schiþa proiectului.
Pregãtiþi toate documentele necesare 
pentru accesarea fondurilor (Ex: 
studii, analize, hotãrâri etc. în funcþie 
de cerinþele axei ºi domeniului major 
de intervenþie)
Doar dupã ce aþi parcurs toþi aceºti 
paºi, începeþi completarea cererii de 
finanþare, în conformitate cu 

indicaþiile de mai sus.

ÎNTREBARE: Care sunt problemele întâlnite în procesul de dovedire a 
proprietãþii sau al capacitãþii de administrare a unor imobile care fac obiectul 
proiectului de investiþii finanþate din fonduri nerambursabile?

RÃSPUNS: Unul din principalele 
criterii de eligibilitate ale 
solicitantului, indiferent de domeniul 
major de intervenþie al POR 2007-
2013 cãruia i se adreseazã proiectul 
de investiþii, este calitatea de 
proprietar/administrator asupra 
imobilului, infrastructurii ºi terenului 
care face obiectul investiþiei.

Pentru a demonstra acest 
criteriu de eligibilitate solicitantul va 
trebui sã anexeze la cererea de 
finanþare documentele care atestã 
faptul cã imobilul / infrastructura ºi 
terenul sunt în administrarea / 
proprietatea lui sau a partenerilor 
dacã este cazul.
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Documentele acceptate în acest sens sunt urmãtoarele:
• Pentru unitãþi 

administrativ teritoriale 
/ autoritãþi ale 
administraþiei publice 
locale sau autoritãþi ale 
administraþiei publice 
centrale

 Hotãrârea 
Guvernului publicatã în 
Monitorul Oficial privind 
proprietatea publicã 
asupra terenului ºi / sau 
infrastructurii, conform 
prevederilor Legii nr. 
213/1998 referitoare la 
proprietatea publicã ºi 
regimul juridic al 
acesteia, cu modificãrile 
ºi completãrile 
ulterioare;

 Alte documente publicate în Monitorul Oficial (legi, ordonanþe, hotãrâri ale 
Guvernului, ordine de ministru, hotãrâri ale  consiliilor judeþene, a consiliului general 

al Municipiului Bucureºti sau 
ale consiliilor locale, etc.), 
pentru cazuri particulare, în 
copie sau

 Documente cadastrale ºi 
înregistrarea terenurilor în 
registre (extras de carte 
funciarã / întabulare), în copie.

• Pentru alte persoane 
juridice 

 Act de proprietate asupra 
clãdirii ºi/sau terenului 
aferent, ºi

 Documente cadastrale ºi 
înregistrarea terenurilor în 
registre (extras de carte 
funciarã / întabulare), în copie. 

�

�

�

�

  �
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Un alt criteriu de care trebuie þinut seama atunci când vorbim de proprietate 
este: 

„Clãdirea ºi terenul, dacã este cazul, pe care se face investiþia trebuie sa 
îndeplineascã cumulativ 
urmãtoarele condiþii, la data 
depunerii Cererii de Finanþare

1. Sunt libere de orice sarcini
2. Nu fac obiectul unor litigii în 
curs de soluþionare la 
instanþele judecãtoreºti cu 
privire la situaþia juridicã
3. Nu fac obiectul 
revendicãrilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau 
dreptului comun“.

ÎNTREBARE: Cum se 
completeaza capitolul 4  
Finanþarea proiectului  din 
Cererea de Finanþare?

RÃSPUNS: Capitolul 4  Finanþarea proiectului din cadrul Cererii de Finanþare 
include douã subcapitole: bugetul proiectului ºi sursele de finanþare ale proiectului. 
În completarea acestui capitol solicitantul va þine cont de criteriile de eligibilitate ale 
cheltuielilor aferente axei prioritare ºi domeniului major de intervenþie al POR 2007-
2013 cãruia i se adreseazã proiectul, precum ºi de stabilirea contribuþiei proprii.

În ce priveºte primul subcapitol - 
bugetul proiectului, solicitantul va completa 
fiecare linie a bugetului cu cheltuielile 
aferente proiectului sãu, aºa cum acestea 
reies din documentele anexã la Cererea de 
Finanþare, în principal studiul de 
fezabilitate, în coloana aferentã tipului de 
cheltuialã pe care o reprezintã - dacã 
cheltuiala se încadreazã la cheltuieli eligible 
pe aceastã coloanã, dacã se încadreazã la 
cheltuieli neeligibile, în cadrul coloanei 
respective. În cadrul coloanelor, cheltuielile 
eligibile ºi cheltuielile neeligibile se vor 

trece la valoarea lor fãrã TVA aferent. TVA-ul aferent fiecãrei cheltuieli se trece în 
coloana care face referire la acesta.
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Aceste informaþii sunt o sintezã din cadrul tuturor Ghidurilor Solicitantului ale 
POR 2007-2013, publicate pentru 
cerere de proiecte. Înainte sã fie 
depusã Cererea de Finanþare, 
trebuie confruntate aceste 
informaþii cu cele incluse în Ghidul 
Solicitantului publicat, aferent 
domeniului major de intervenþie 
cãruia i se adreseazã proiectul 
propus.

Atunci când se vor furniza 
documentele de proprietate trebuie 
verificat dacã:

 acestea se referã la 
imobilul/infrastructura care face 
obiectul proiectului propus,

includ toatã suprafaþa/lungimea acestora, 
sunt corelate cu informaþiile incluse în Cerea de Finanþare, studiul de 

fezabilitate, proiectul tehnic.

Imobilul sau infrastructura care face obiectul 
proiectului trebuie sã fie clar identificate în 
documentele de proprietate.

Neîndeplinirea acestor aspecte duce automat 
la respingerea cererii de finanþare ca ºi neeligibilã 
pentru finanþare.
De asemenea, în funcþie de domeniul major de 
intervenþie cãruia i se adreseazã proiectul pot fi 
acceptate ºi:

 Documentele care atestã faptul cã imobilul 
ºi / sau terenul se aflã în concesiune pe o duratã 
în conformitate cu prevederile art. 57, paragraful 
1 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 care 
stabileºte reglementãrile generale privind Fondul 
European pentru Dezvoltare Regionalã, Fondul 
Social European ºi Fondul de Coeziune ºi 
Declaraþia proprietarului, autentificatã, prin care 

îºi exprimã acordul ca Solicitantul/partenerul sã realizeze investiþii asupra clãdirii 
ºi/sau terenului (în original).

�

��

��

�
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- (atât cheltuieli eligibile, cât ºi cheltuieli neeligibile). Bugetul proiectului este total 
general (col. 5)  total cheltuieli eligibile + 
total cheltuieli neeligibile ºi total TVA (col.6).

Referitor la sursele de finanþare ale 
proiectului  subcapitolul 2, acestea trebuie 
corelate cu bugetul proiectului, în primul 
rând. La valoarea totalã a proiectului se trece 
bugetul total (total general - col. 5 + total col. 
6), valoare care se va defalca mai jos la 
urmãtoarele puncte în: valoare totalã 
cheltuieli neeligibile (total col. 3), valoare 
totalã cheltuieli eligibile (total col. 4) ºi TVA 
(total col. 6). Partea a doua a surselor de 
finanþare se completeazã cu contribuþia proprie a solicitantului la bugetul proiectului. 
Aceasta este formatã din contribuþia solicitantului la cheltuielile eligibile ale 
proiectului (pentru calculul acesteia va trebui sã se þinã cont de condiþiile fiecãrui 
domeniu major de intervenþie în parte), contribuþia solicitantului la cheltuielile 
neeligile (adicã totalul acestor cheltuieli), precum ºi autofinanþarea proiectului, în 
cazul proiectelor generatoare de venituri. Autofinanþarea se calculeazã în baza 
analizei cost-beneficiu a proiectului ºi a calcului finanþãrii nerambursabile a 
proiectului în conformitate cu modelele puse la dispoziþie în ghidul solicitantului. 
Sumele trecute la punctul II al surselor de finanþare, aferente contribuþiei proprii a 
solicitantului sunt trecute fãrã TVA.
Taxa pe Valoarea Adãugatã, în totalitatea sa, se trece la punctul III al surselor de 
finanþare.

Contribuþia proprie a solicitantului la 
cheltuielile eligibile ale proiectului se 
calculeazã ca procent minim care trebuie 
asigurat de acesta din valoarea 
cheltuielilor eligibile, conform criteriilor 
specifice domeniului major de intervenþie 
aferent proiectului.

Este bine sã se acorde o mare atenþie 
completãrii acestor informaþii. Este 
foarte important ca sumele incluse în 
sursele de finanþare sã fie corelate cu 
cele incluse în bugetul proiectului, 
precum ºi cu cele incluse în studiu de 
fezabilitate, declaraþiile beneficiarului ºi 

hotãrârea/decizia de aprobare a proiectului ºi cheltuielilor aferente acestuia.

Valoarea TVA se calculeazã aplicând procentul de 19% la total cheltuieli  col. 5 
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Informaþile de mai sus sunt menþionate ca ºi context general aplicabil 
proiectelor finanþabile prin Programul Operaþional Regional „Regio“ 2007-2013, în ce 
priveºte realizarea bugetului proiectului. Pentru completarea bugetului trebuie 
acordatã multã atenþie modelului acestuia, precum ºi la recomandãrile suplimentare 

cuprinse în Ghidul Solicitantului ºi 
cererea de finanþare aferente axei 
prioritare ºi domeniului major de 
intervenþie pentru care este pregãtit 
proiectul.
Proiectele, respectiv cererile de 

finantare, elaborate de catre 
potenþialii beneficiari se pot depune 
zilnic la sediul ADR Centru. Din 
momentul depunerii proiectelor, 
acestea intrã în procesul de evaluare ºi 
selecþie, conform criteriilor expuse în 
cadrul Ghidului Solicitantului.

Probleme identificate în cadrul 
procesului de evaluare a conformitãþii administrative a proiectului
De multe ori este vorba despre detalii care, la o citire fugitivã a ghidului, pot 

scãpa ºi, astfel, anumite cerinþe pot fi trecute cu vederea, cu toate cã sunt foarte 
importante pentru respectarea conformitãþii administrative a proiectului. 

Pentru exemplificare putem spune cã în diferite proiecte se regãsesc: 
• pagini din cadrul Cererilor de Finanþare ºi anexelor la acestea 

nenumerotate/ neºtampilate/ 
nesemnate, aspecte neconforme cu 
specificaþiile din Ghidurile 
Solicitantului;

• necorelarea informaþiilor 
prezentate în cadrul capitolelor din 
Cererea de Finanþare;

• necorelarea informaþiilor 
prezentate în cadrul Cererii de 
Finanþare cu cele din cadrul 
anexelor la aceasta (Studiu de 
Fezabilitate, studiu de trafic, etc.);

• necompletarea tuturor 
capitolelor din cadrul Cererii de 
Finanþare ºi nerespectarea 
explicaþiilor prevãzute în formularul Cererii de Finanþare din cadrul Ghidului 
Solicitantului;
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• secþiunea 5.1 „Certificarea aplicaþiei” ºi anexele „Declaraþie de angajament”, 
„Declaraþie de eligibilitate” nedatate ºi/sau nesemnate;
• modificarea modelelor standard de documente, faþã de felul cum sunt prezentate 

în Ghidul Solicitantului (ex: bugetul 
proiectului);
• nerespectarea conþinutului cadru al 
Studiului de Fezabilitate prezentat în 
Ghidul Solicitantului.
 
Probleme întâlnite în cadrul procesului 

de evaluare a eligibilitãþii?

Ofiþerii de proiecte verificã fiecare 
rând ºi linie al acestora. Este evident 
faptul cã aceºtia, la rândul lor, pe viitor 
vor trebui sã rãspundã pentru respectarea 

ºi verificarea tuturor aspecte generate de un proiect care solicitã finanþare 
nerambursabilã. 

În procesul de evaluare ºi selecþie se întâlnesc proiecte în care:
• atribuþiile membrilor echipei de proiect nu acoperã în totalitate activitãþile 
prevãzute pentru managementul ºi implementarea proiectului;
• nu sunt incluse în cadrul calendarului achiziþiilor publice toate procedurile de 
achiziþie necesare derulãrii proiectului;
• sumele prevãzute prin Hotãrâri ale Consiliului Local/Consiliului Judeþean de 
aprobare a proiectului ºi a cheltuielilor legate de proiect nu sunt în totalitate 
corelate cu sumele din cadrul Cererii de finanþare;
• valoarea înscrisã la punctul 4.2  Surse de 
finanþare  privind contribuþia solicitantului 
din cheltuielile eligibile nu acoperã 
procentul minim;
• existã neconcordanþe între informaþiile 
cuprinse în documentele care atestã 
dreptul de proprietate asupra 
infrastructurii care face obiectul 
investiþiei ºi mãsurãtorile reale din teren;
• solicitantul nu demonstreazã dreptul de 
proprietate asupra infrastructurii care 
face obiectul investiþiei în totalitate (un 
exemplu specific domeniului de 
intervenþie 2.1 constã în faptul cã 
anumite strãzi urbane nu sunt cuprinse în Hotãrârea de Guvern care atestã dreptul 
de proprietate asupra infrastructurii care face obiectul investiþiei);
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• documentaþia depusã pentru proiectul respectiv nu se încadreazã în operaþiunile ºi 
activitãþile eligibile prevãzute în Ghidul Solicitantului (un alt exemplu specific 
domeniului de interventie 2.1 constã în existenþa unor Cereri de Finanþare care 
prevedeau reabilitarea/modernizarea de strãzi urbane de categoria 3 ºi 4, iar 

activitatea eligibilã constã în 
„reabilitarea/modernizarea de 
strãzi urbane de categoria 1, 2 ºi 
3);
• sunt cuprinse în Cererea de 
Finanþare unele activitãþi 
economice neeligibile (cum ar fi 
cazul închirierilor), în cazul 
proiectelor generatoare de venit.

Probleme întâlnite în cadrul 
procesului de evaluare tehnicã ºi 

financiarã a proiectelor

Proiectele care au trecut de 
etapa verificãrii conformitãþii ºi 

eligibilitãþii intrã în etapa de evaluare tehnicã ºi financiarã. ªi aceasta este extrem de 
importantã, deoarece potenþialele „vicii ascunse“ ale unui proiect pot fi descoperite 
tocmai în aceastã fazã, când se verificã toate datele tehnico-economice privind 
implementarea proiectului respectiv.

Practic, au existat situaþii în care:
• au apãrut probleme legate de durata proiectului ºi de planificare a activitãþilor (ºi cel 
mai frecvent exemplu este dat de 
planificarea unor lucrãri de 
construcþii pentru a se realiza într-un 
interval de timp relativ mic);
• uneori nu sunt foarte clar definite 
obiectivele proiectului, ele fiind 
prea generale ºi nefiind pe deplin 
cuantificabile  sau indicatorii 
propuºi nu sunt realiºti;
• activitãþile proiectului nu sunt clar 
identificate ºi nu sunt corelate cu 
atribuþiile membrilor echipei de 
proiect, cu calendarul de realizare ºi 
nici cu planificarea achiziþiilor 
publice;
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Publicaþie realiztã 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 INFORMARE ªI 
PUBICITATEA LA NIVEL REGIONAL PROVIND POR 2007-2013” 

Ediþia Iulie - Septembrie 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.

• s-a realizat preluarea incorectã a unor sume din cadrul devizului general al investiþiei, în 
cadrul bugetului proiectului, pe linii bugetare  
unele sume au fost supraestimate ºi 
nefundamentate în cadrul devizului general 
al investiþiei, precum ºi în cadrul bugetului 
proiectului;
• solicitantul nu are o strategie clarã 
pentru monitorizarea implementãrii 
proiectului;
• studiul de trafic, pentru proiectele 
depuse de cãtre instituþii ale autoritãþilor 
publice locale în cadrul domeniilor de 
interveþie specifice ale POR,  cuprinde 
doar date statistice oferite de CESTRIN, 
dar nu cuprinde analize ºi alþi indicatori.

Tot în aceastã etapã de evaluare s-a constatat cã nu a fost respectatã 
conformitatea Proiectului de Execuþie prin faptul cã documentaþia acestor proiecte de 
execuþie este incompletã pe capitole mari (în privinþa caietelor de sarcini, a 
proiectului de postutilizare a construcþiilor, în privinþa organizãrii de ºantier). De 
asemenea au existat necorelãri ale pãrþii scrise cu partea desenatã, s-a constatat lipsa 
referatelor verificatorilor de proiecte, dar ºi necorelarea proiectului de execuþie cu 
Studiul de Fezabilitate.

Mai multe informaþii privind Programul Operaþional Regional „REGIO“ 2007-2013

Informaþii suplimentare privind modul de pregãtire a proiectelor finanþabile 
prin Programul Operaþional Regional 2007-2013 pot fi regãsite pe pagina de internet a 
Programului  www.inforegio.ro, precum ºi pe cea a Agenþiei pentru Dezvoltare 
Regionalã Centru  www.adrcentru.ro, secþiunea POR. Cea mai bunã recomandare pe 
care experþii o au pentru potenþialii solicitanþi este de a transmite o solicitare scrisã la 
sediul ADR Centru: Alba Iulia, P-þa Consiliul Europei nr. 32D, 510096, jud. Alba, prin E-
mail  programe@adrcentru.ro; sau telefonic la 0258 / 818616 int. 281, 282 sau 283, 

12
Broºurã trimestrialã - Anul I, Nr. 1, Iulie - Septembrie 2008

Proiecte REGIO CENTRU



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 - Expert 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
     IONELA 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
         CLAUDIU JURJ  Conducãtor Auto
         VIORICA MIHALI  Muncitor Întretinere



ALBA IULIA, ROMÂNIA
Piaþa CONSILIUL EUROPEI, Nr. 32D

Telefon: 004 0258818616
Fax: 004 0258818613

E-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

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 SEPTEMBRIE 2008


