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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã 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.

Principala activitate a Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
constã în 

SIMION CREÞU
Director General ADR Centru

promovarea obiectivelor generale ale dezvoltãrii regionale, 
precum ºi în derularea de proiecte ºi programe care sã ducã la atingerea 
acestor obiective. De 10 ani conceptul privind importanþa regiunilor a prins

formã în România, iar informarea publicului larg în privinþa obiectivelor 
specifice ale programului REGIO a devenit o preocupare de mare interes a 
specialiºtilor noºtri, pentru a asigura un grad cât mai bun de absorbþie al 
fondurilor structurale. Astfel, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
îþi va dovedi adevãrata sa vocaþia europeanã.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaþional 
Regional 483,62 milioane Euro, reprezentând 10,90% din totalul fondurilor 
derulate prin programul REGIO. Distribuþia fondurilor se realizeazã prin 6 
Axe Prioritare ale Programului Operaþional Regional. 
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DRUMURI JUDEÞENE DIN REGIUNEA CENTRU 
REABILITATE CU FONDURI REGIO

Începând cu anul 2007, odatã cu aderarea României la Uniunea 
Europeanã, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru, în calitatea sa de 
Organism Intermediar gestioneazã o serie de programe de finanþare a cãror 
sferã de activitate este descrisã în cadrul Programului Operaþional Regional 
2007-2013 (POR), document aprobat de cãtre Comisia Europeanã în Iulie 2007. 

Cu un buget de peste 483,6 milioane euro, disponibili spre finanþare 
nerambursabilã prin Programul Operaþional Regional pe perioada 2007-2013, 
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru are rolul de Organism Inter-
mediar în distribuirea acestor fonduri administraþiei publice locale, ONG-
urilor ºi IMM-urilor din Regiunea Centru. Programul Operaþional Regional – 
REGIO pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare 
elaborat de România prin care este stabilitã o strategie de dezvoltare 
regionalã finanþatã de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României. 
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Sunt 5 axe prioritare disponibile finanþãrii proiectelor elaborate de 
cãtre diferiþi beneficiari, pornind de la Autoritãþi Publice Locale, ONG-uri ºi 
unitãþi de cult, dar ºi pentru microîntreprinderi din mediul urban. Cea de-a 
ºasea axã este destinatã finanþãrii organismelor care gestioneazã programului 
ºi care, prin activitatea lor, urmãresc implementarea transparentã a 
fondurilor alocate prin celelalte 5 axe, în vederea atingerii obiectivului 
general al programului. Fiecare axã prioritarã are alocat un anumit buget ºi 
cuprinde un numãr de domenii de intervenþie care urmãresc realizarea 
obiectivelor de dezvoltare regionalã. 

AXA PRIORITARÃ 2 - „ÎMBUNÃTÃÞIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
REGIONALE ªI LOCALE” 

Axa prioritarã „Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi 
locale” vizeazã reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene, a 
strãzilor urbane, 
precum ºi  con-
strucþia /reabi-
litarea ºoselelor de 
centurã cu statut de 
drum judeþean ºi 
/sau urban, având 
un rol important în 
economia regiu-
nilor, întrucât re-
prezintã o precon-
diþie a dezvoltãrii 
re-giunilor ºi a unor 
zone mai izolate în 
cadrul regiunilor. 

Obiect ivu l  
acestei axe îl repre-
zintã îmbunãtãþirea 
accesibilitãþii regiunilor ºi mobilitãþii populaþiei, bunurilor ºi serviciilor, în 
vederea stimulãrii dezvoltãrii economice durabile. Investiþiile în 
infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaþiei ºi a bunurilor, 
reducerea costurilor de transport de mãrfuri ºi cãlãtori, îmbunãtãþirea 
accesului pe pieþele regionale, creºterea eficienþei activitãþilor economice, 
economisirea de energie ºi timp, creând condiþii pentru extinderea 
schimburilor comerciale ºi implicit a investiþiilor productive. 
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Domeniul major de intervenþie 2.1 „Reabilitarea ºi modernizarea 
reþelei de drumuri judeþene, strãzi urbane-inclusiv construcþia / reabilitarea 
ºoselelor de centurã” finanþeazã: 
? Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene; 
? Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de strãzi urbane; 
? Construcþia / reabilitarea / modernizarea ºoselelor de centurã.
Activitãþile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
? Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene 
? Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de strãzi din mediul urban 

(categoria 1, 2 ºi 3); 
? Construcþia / 

reabilitarea / 
modernizarea 
ºoselelor de 
centurã; 

? Construirea/ 
modernizarea/ 
reabilitarea de 
poduri ºi podeþe; 

? Construirea/ 
modernizarea/ 
reabilitarea de 
pasaje rutiere ºi 
pasarele; 

? Eliberarea ºi 
amenajarea 
terenului; 

? Devierea reþelelor de apã, electricitate, gaze ºi canal, telefonie; 
? Amenajãri pentru protecþia mediului; 
? Modernizarea ºi extinderea reþelelor de utilitãþi existente în corpul 

drumului (apã, canalizare, electricitate, gaze, telefonie). 
Categorii de beneficiari eligibili: 
? Autoritãþi ale administraþiei publice locale; 
? Asociaþii pentru Dezvoltare Intercomunitarã constituite conform 

prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificãrile ulterioare; 
? Parteneriate între autoritãþi ale administraþiei publice locale 
Alocarea financiarã orientativã pentru acest Domeniu de Intervenþie la 
nivelul Regiunii Centru este 95,56 milioane Euro. Cererea deschisã de 
proiecte pentru domeniul  2.1 a fost lansatã pe data de 10 septembrie 2007.   
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Un numãr de 26 proiecte au fost depuse de cãtre administraþia publicã 
localã pânã în prezent, pe domeniul major de intervenþie 2.1 Cinci din aceste 
proiecte au fost contractate pânã la data de 30 martie 2009 având o valoare 
totalã eligibilã de peste 38 milioane euro. 

În data de 22 aprilie 2008, dupã prima ºedinþã a Comitetului de Monitori-
zare a Programului Operaþional Regional (CMPOR) din 2008, au fost semnate 
primele douã contracte de finanþare prin REGIO la nivel naþional. Consiliul 
Judeþean Harghita este unul dintre cei doi beneficiari ai acestor fonduri.

Proiectul Consiliului Judeþean Haghita, depus în 28 septembrie 2007, 
prevede reabilitarea drumului judeþean 132 cu un buget total de peste 66 
milioane lei. Dupã ºase luni de evaluare ºi îndeplinire a tuturor criteriilor de 
selecþie, proiectul a ajuns 
în etapa de contractare în 
cadrul ºedinþei CMPOR.  
Proiectul depus pe do-
meniul 2.1, prevede 
îmbunãtãþirea infra-
structurii regionale de 
transport între oraºul 
Vlãhiþa ºi Drumul Euro-
pean E60 pe o lungime de 
26,685 km. Perioada de 
implementare a proiec-
tului este de 20 luni, iar 
suma solicitatã de cãtre 
CJ Harghita este de peste 
54 milioane lei, diferenþa din valoarea totalã a bugetului de proiect 
reprezentând contribuþia adusã de cãtre Consiliul Judeþean. DJ 132 asigurã 
legãtura zonei traversate la douã drumuri naþionale DN13 (Braºov - Sighiºoara) ºi 
DN 13A (Miercurea Ciuc - Odorhei).

Despre Reabilitarea DJ 132 populaþia are o opinie foarte favorabilã. Lo-
calnicii cred cã proiectul „Reabilitare DJ 132” reprezintã investiþia de cea mai 
mare valoare de care beneficiazã acest areal. Prin îmbunãtãþirea infrastructurii 
de transport domeniul agroturismului va fi influenþat în bine. Adevãraþii 
beneficiari vor  fi atât persoanele din comune, care se vor putea deplasa mai 
uºor la locurile lor de muncã, cât þi turiþtii care viziteazã aceastã zonã, 
cuprinzând Cheile Varghiþului þi Peþterea Mereþti. 
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Un alt contract de finanþare nerambusabilã prin Programul Operaþional 
Regional a fost semnat în data de 8 octombrie 2008 la sediul Agenþiei pentru 
Dezvoltare Regionalã Centru. Este al doilea contract semnat la nivelul Regiunii 
Centru, tot pe domeniul 2.1 ºi prevede „Valorificarea potenþialului turistic ºi 
economic al Vãii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107 M”. 
Depus de cãtre Consiliul Judeþean Alba, proiectul solicitã spre finanþare o sumã 
de peste 21,9 milioane lei, finanþare nerambursabilã acordatã de cãtre Uniunea 
Europeanã ºi Guvernul României.

S e m n a r e a  
contractului a avut 
loc în prezenþa mass-
media ºi a repre-
zentanþi lor celor 
douã instituþii, ADR 
Centru ºi CJ Alba, din 
cele trei pãrþi con-
tractuale. În cadrul 
conferinþei de presã, 
susþinutã de cãtre 
directorul general al 
ADR Centru, Simion 
Creþu ºi preºedintele 
CJ Alba, Ion Dumitrel, 
au fost subliniate 
rezultatele aºteptate 
prin implementarea 
acestui proiect. Cu un buget total de peste 27,7 milioane lei, proiectul depus în 
16 noiembrie 2007 de cãtre CJ Alba, prevede reabilitarea Drumului Judeþean 
Aiud – Buru. 

Principalul obiectiv al proiectului este îmbunãtãþirea accesului pe Valea 
Aiudului, a mobilitãþii populaþiei, bunurilor ºi serviciilor pentru stimularea 
dezvoltãrii economice durabile a zonei. Conform indicatorilor din proiect, prin 
reabilitarea infrastructurii DJ 107M se vor repara 6 poduri, 82 podeþe vor fi 
refãcute, reparate sau  lãrgite, se va reduce timpul de parcurgere a acestei 
zone cu circa 30 minute, se vor crea 25 pensiuni agroturistice ºi cel puþin 25 noi 
locuri de muncã. 

La nivel local, prin reabilitarea DJ 107M, se va rezolva o mai veche pro-
blemã a accesibilitãþii în Þara Moþilor, fiind realizatã o legãturã mai rapidã între 
DN 1 ºi DN 75 (Turda-Cîmpeni-ªtei). Pentru autoritãþile din zonã, reabilitarea 
acestui drum, prin proiectul finanþat de REGIO, este cea mai sigurã cale de 
dezvoltare economicã a zonei respective. 
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Un nou contract de finanþare nerambusabilã prin Programul Operaþional 
Regional, domeniul major de intervenþie 2.1 a fost semnat în data de 23 
decembrie 2008 la sediul Consiliului 
Judeþean Sibiu. Acest contract 
prevede „Modernizarea Drumului 
Judeþean 106 Sibiu-Cornãþel-Alþâna-
Bârghiº-Agnita”. Depus de cãtre 
Consiliul Judeþean Sibiu, proiectul 
solicitã spre finanþare o sumã de 
peste 48,69 milioane lei, finanþare 
nerambursabilã acordatã de cãtre 
Uniunea Europeanã.

În cadrul conferinþei de presã 
care a fost organizatã au fost 
subliniate rezultatele aºteptate prin 
implementarea acestui proiect. Cu 
un buget total de peste 59,22 
milioane lei, proiectul depus de 
cãtre CJ Sibiu, prevede reabilitarea 
drumului judeþean care leagã municipiul Sibiu de oraºul Agnita. Principalul 
obiectiv al proiectului este creºterea dezvoltãrii socio-economice durabile a 
Vãii Hârtibaciului, prin îmbunãtãþirea accesibilitãþii ºi mobilitãþii populaþiei, 
bunurilor ºi serviciilor în zonã. Conform indicatorilor din proiect, prin 

reabilitarea infra-structurii DJ 106 Sibiu - Agnita se 
vor reabilita 13 poduri, se vor moderniza peste 52 
de kilometri de ºosea, se va reduce timpul de 
parcurgere a acestei zone cu circa 30%, se vor 
amenaja 6 intersecþii cu o nouã structurã rutierã ºi 
se vor construi 2000 de noi parapeþi. Autorii 
proiectului estimeazã cã prin reabilitarea acestui 
drum se va reduce numãrul accidentelor de 
circulaþie de pe acest tronson rutier cu mai mult de 
20% ºi se aºteaptã ca atât numãrul de turiºti, cât ºi 
cel al agenþilor economici sã creascã semnificativ. 

Consiliul Judeþean Sibiu considerã cã modernizarea DJ 106 Sibiu - 
Cornãþel - Alþâna - Barghiº - Agnita implicã terasamente noi, pãrþi carosabile 
reabilitate, drumuri laterale, lucrãri de siguranþã ºi amenajare a circulaþiei, 
amenajare de parcãri ºi staþii de autobuz, precum ºi reabilitarea drumurilor ºi 
podeþelor. Prin modernizarea acestui drum se aºteaptã creºterea dezvoltãrii 
economice într-o regiune în care trãiesc peste 33.000 sibieni.
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Un alt proiect important, aprobat spre finanþare nerambusabilã în 
cadrul DMI 2.1, prin Programul Operaþional Regional - REGIO, a fost semnat în 
data de 10 februarie 2008, în Sala micã de ºedinþe din sediul Consiliului 
Judeþean Mureº. Prin semnarea acestui contract se prevede „Reabilitarea ºi 
modernizarea Drumului Judeþean DJ142C”, beneficiar fiind Judeþul Mureº. 
Depus de cãtre Consiliul Judeþean Mureº, proiectul are o valoare totalã de 
peste 23 milioane lei, prin finanþare nerambursabilã din partea Uniunii 
Europene fiind solicitate peste 18,28 milioane lei.

Proiectul de-
pus de cãtre CJ 
Mureº, prevede rea-
bilitarea unui tron-
son al drumului ju-
deþean care face 
legãtura între ma-
gistrala E60 ºi DN 14, 
pornind din locali-
t a tea  Co ro i s ân -
martin, pânã la 
limita cu judeþul 
Sibiu. Principalul 
obiectiv al proiec-
tului este creºterea 
dezvoltãrii socio-
economice durabile 
a unei variante de 
legãturã mai rapidã între douã drumuri naþionale intens circulate, prin 
îmbunãtãþirea accesibilitãþii ºi mobilitãþii populaþiei, bunurilor ºi serviciilor în 
zonã. Durata de realizare a proiectului este de 40 luni, de la data semnãrii 
contractului, la care se adaugã termenul de garanþie a lucrãrii. În cadrul 
evenimentului au fost subliniate rezultatele aºteptate prin implementarea 
acestui proiect. Conform indicatorilor din proiect, prin reabilitarea 
infrastructurii DJ 142C, care leagã comuna Bãlãuºeri de oraºul Dumbrãveni, se 
vor reabilita 7 poduri, se vor moderniza peste 20 de kilometri de ºosea ºi se va 
reduce timpul de parcurgere a acestei zone. Prin proiect se vor amenaja 45 de 
intrãri cãtre drumurile laterale, cu o nouã structurã rutierã, pe mai mult de 237 
metri liniari în total. Autorii proiectului estimeazã cã, prin reabilitarea acestui 
drum, traficul de pasageri ºi mãrfuri din zonã vor creºte cu mai mult de 15%, 
pânã în anul 2015.
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Prin Programul Operaþional Regional – REGIO, domeniul 2.1, a fost 
semnat încã un proiect în data de 12 martie 2009, în sediul Primãriei comunei 
Jina, judeþul Sibiu. Acest proiect prevede „Reabilitarea ºi dezvoltarea 
infrastructurii generale ºi de turism în arealul turistic Mãrginimea Sibiului – 
Valea Sebeºului (judeþele Sibiu ºi Alba) - Modernizarea drumului de interes 
turistic DJ106E Jina – ªugag/Valea Sebeºului/DN 67C”. Solicitantul finanþãrii 
este Judeþul Sibiu, dar iniþiativa a fost realizatã în parteneriat cu Judeþul Alba. 
Depus de cãtre Consiliul Judeþean Sibiu, proiectul are o valoare totalã de peste 
22 milioane lei, fiind solicitate prin finanþare nerambursabilã peste 17,8 
milioane lei din partea Uniunii Europene ºi a Guvernului României.

Proiectul îºi pro-
pune reabi l i tarea º i  
dezvoltarea infrastruc-
turii generale în arealul 
t u r i s t i c  M ã r g i n i m e a  
Sibiului – Valea Sebeºului, 
prin îmbunãtãþirea accesi-
bilitãþii ºi mobilitãþii 
populaþiei, turiºtilor, bu-
nurilor ºi a serviciilor în 
zonã. Prin definitivarea 
acestui drum se va realiza 
o veritabilã centurã de 
ocolire a DN 1, printr-o zonã deosebitã, ce pãstreazã nealterate tradiþiile 
româneºti, fapt pentru care este foarte cãutatã de turiºtii strãini. Durata de 
realizare a proiectului este de 44 luni, din care perioada propriu zisã de 
implementare este prevãzutã a fi de 28 luni, de la data semnãrii contractului. 

Semnarea contractului a avut  loc în prezenþa reprezentanþilor ADR 
Centru, CJ Sibiu ºi CJ Alba. În calitate de invitaþi au fost prezenþi primarii din 
Jina ºi ªugag. Aceastã iniþiativã este menitã sã ofere o nouã dimensiune 
oportunitãþilor turistice în zona cuprinsã între Mãrginimea Sibiului ºi Valea 
Sebeºului, pentru cei peste 800.000 de locuitori ai judeþelor Alba ºi Sibiu, þinând 
cont de faptul cã în anul 2006 numai circa 5000 de turiºti au vizitat aceste locuri. 
De aceea, în derularea proiectului sunt implicate autoritãþile locale de nivel 
judeþean din Sibiu ºi Alba, dar ºi Consiliile locale din comunele Jina ºi ªugag. 

Prin acest proiect  se vor moderniza 10 kilometri de drum judeþean ºi vor 
fi refãcute 46 de podeþe tubulare, dintr-o regiune montanã deosebitã. 
Implementarea proiectului va trebui sã asigure valorificarea optimã a întregului 
areal, în vederea dezvoltãrii echilibrate a tuturor zonelor Regiunii Centru.
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REGIUNEA CENTRU ESTE PRIMA DIN ÞARÃ 
CARE BENEFICIAZÃ DE FONDURI 

NERAMBURSABILE PRIN „REGIO” PENTRU 
BAZELE OPERAÞIONALE ÎN SITUAÞII DE 

URGENÞÃ

Axa Prioritarã 3 – „Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale”
Una dintre prioritãþile dezvoltãrii regionale durabile este 

reflectatã de creºterea calitãþii servicii lor sociale. Indiferent cã este 
vorba despre 
ºcoli mai bune, 
s p i t a l e  mo -
derne, sau cen-
tre de trata-
ment de ultimã 
generaþie, ne-
fiind omise, de-
sigur, nici struc-
turile de spri-
jinire a persoa-
nelor cu dizabi-
litãþi, respon-
sabilitatea so-
cialã este o 
problemã care 
trebuie tratatã 
cu maximã atenþie. În cadrul Programului operaþional Regional REGIO 
200-2013 Axa Prioritarã 3 - “Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale” 
vizeazã crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaþiei cu 
servicii esenþiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european 
al coeziunii economice ºi sociale, prin îmbunãtãþirea infrastructurii 
serviciilor de sãnãtate, educaþie, sociale ºi pentru siguranþa publicã în 
situaþii de urgenþã.
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Domeniul major de intervenþie 3.3 - Îmbunãtãþirea dotãrii cu 
echipamente a bazelor operaþionale pentru intervenþii în situaþii de 
urgenþã

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenþie din 
cadrul programului REGIO îl reprezintã îmbunãtãþirea capacitãþii de 
rãspuns în situaþii de urgenþã la nivelul fiecãrei regiuni de dezvoltare, 
prin reducerea timpului de intervenþie pentru acordarea primului ajutor 
calificat ºi pentru intervenþii în situaþii de urgenþã.

Programul 
Operaþional Re-
gional va susþine 
atingerea obiec-
tivelor strategice 
ale domeniului 
situaþiilor de ur-
genþã prin inves-
tiþii în achiziþio-
narea de echipa-
mente specifice, 
atât pentru dez-
voltarea celor 
opt baze opera-
þionale regionale 
care vor înlesni intervenþii integrate în caz de dezastre sau accidente 
(rutiere, feroviare sau chiar nucleare etc.), cât ºi pentru îmbunãtãþirea 
dotãrii bazelor judeþene existente, în funcþie de specificul diferitelor 
zone (expuse cutremurelor, inundaþiilor, eroziunii).
Activitatea eligibilã este reprezentatã de achiziþionarea vehiculelor ºi 
echipamentelor specifice necesare bazelor operaþionale regionale ºi 
judeþene, pentru intervenþii în situaþii de urgenþã.
Categorii de beneficiari eligibili: Asociaþii de Dezvoltare 
Intercomunitarã constituite conform prevederilor Legii nr. 215/ 2001, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Alocarea financiara orientativã, la nivelul Regiunii Centru, pentru 
acest domeniu major de intervenþie este de 10,85 milioane Euro.

Cererea deschisã de proiecte pentru domeniul major de 
intervenþie 3.3 a fost lansatã pe data de 31 octombrie 2007.
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SEMNAREA UNUI CONTRACT DESTINAT ÎMBUNÃTÃÞIRII 
SISTEMULUI DE URGENÞÃ FINANÞAT DIN FONDURI 

STRUCTURALE

La Tîrgu Mureº, a fost semnat un important contract de finanþare de 
nivel regional, în Regiunea Centru, prin Programul Operaþional Regional. 
Evenimentul a avut loc în Sala cu Oglinzi din cadrul Palatului Culturii din Tîrgu 
Mureº, în prezenþa domnului Laszlo Borbely, la acea datã ministrul Dezvoltãrii, 
Lucrãrilor Publice ºi Locuinþei. Beneficiarii finanþãrii sunt cele ºase judeþe din 
Regiunea Centru - 
Alba, Braºov, Co-
vasna, Harghita, 
Mureº ºi Sibiu. 
Acest proiect a 
fost  depus  la  
sediul ADR Centru 
din partea Aso-
ciaþiei de Dezvol-
tare Intercomuni-
t a rã  „Cen t ru l  
Trans i lvan ie i”,  
care  reuneºte  
aceste judeþe din 
Regiunea Centru 
într-un proiect de 
anvergurã regio-
nalã pentru îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale 
pentru situaþii de urgenþã. Proiectul va fi finanþat prin Axa prioritarã 3 a REGIO.

Proiectul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Centrul 
Transilvaniei”, depus în 12 iunie 2008, prevede îmbunãtãþirea dotãrii cu 
echipamente a bazelor operaþionale pentru situaþii de urgenþã la nivelul 
fiecãruia dintre cele ºase judeþe ale Regiunii Centru, cu un buget total de peste 
42,65 milioane lei. Dupã exact ºase luni de evaluare ºi dupã constatarea 
îndeplinirii tuturor criteriilor de selecþie, proiectul a ajuns în etapa de 
contractare la ADR Centru.  Aceastã cerere de finanþare a fost depusã în cadrul 
Axei prioritare 3 – Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de 
Intervenþie 3.3 - Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale 
pentru situaþii de urgenþã. 
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Titlul proiectului este „Achiziþionare echipamente specifice pentru 
îmbunãtãþirea capacitãþii ºi calitãþii sistemului de intervenþie în situaþii de 
urgenþã ºi pentru acordarea asistenþei medicale de urgenþã ºi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea 7 Centru” îºi propune realizarea unei structuri regionale 
aptã sã acþioneze prompt pentru salvarea vieþilor celor aflaþi în situaþii limitã. 
Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, iar suma nerambur-
sabilã solicitatã de 
cãtre Asociaþia de 
Dezvoltare Interco-
munitarã „Centrul 
Transilvaniei” este de 
peste 35,1 milioane 
lei.

V a l o a r e a  
totalã a proiectului 
este de peste 42,65 
milioane lei, contri-
buþia celor  ºase 
judeþe partenere 
fiind de peste 700 mii 
lei vechi, la care se 
adaugã plata TVA 
pentru întreaga va-
loare a echipamen-
telor achiziþionate prin proiect. Iniþitiava pentru realizarea acestei baze 
regionale pentru situaþii de urgenþã a aparþinut dr. Raed Arafat, care a pus la 
punct sistemul SMURD în judeþul Mureº. Prin acest proiect va fi extins serviciul 
de urgenþã la nivelul întregii Regiuni de Dezvoltare Centru, pe baza 
parteneriatului dintre judeþele Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu.

Trãsãtura comunã a serviciilor de urgenþã este cã sunt servicii publice 
realizate în comun de catre spitale ºi pompieri. În SMURD se regãsesc douã 
entitãþi care se coordoneazã: spitalul, din punct de vedere medical, ºi 
pompierii, din punct de vedere operativ. SMURD face parte din ambele structuri. 
Prin acest proiect se prevede achiziþionarea unor echipamente specifice 
activitãþii acestor douã entitãþi. Vor fi achiziþionate un set de echipamente 
pentru Centrul de comandã ºi control de la Tîrgu Mureº, 3 autospeciale de 
cercetare NBCR, 6 autospeciale pentru lucrul cu apã ºi spumã, precum ºi mai 
multe autospeciale pentru descarcerãri grele ºi pentru intervenþii complexe. 
Toate acestea vor deservi 25 de puncte de pe raza Regiunii Centru, unde existã 
unitãþi de intervenþie în caz de urgenþe.
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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 PROVIND POR 2007-2013” 

Ediþia MARTIE 2009

Managementul dezastrelor începe din momentul în care se realizeazã 
pregãtirea personalului, înainte sã se întâmple dezastrul, cu planuri, cu 
echipamente, cu tot, ºi se terminã cu momentul în care a fost readusã viaþa la 
normal într-o comunitate. Managementul dezastrelor nu depinde de o singurã 
organizaþie, ci de mai multe servicii conjugate.

Prin acest proiect finanþat de REGIO, cele ºase judeþe din Regiunea 
Centru au demonstrat cã au învãþat lecþia cooperãrii ºi colaborãrii, în aºa fel 
încât sã poatã asigura locuitorilor condiþii de siguranþã maximã, în ceea ce 
priveºte siguranþa publicã în situaþii de urgenþã. Aceasta este una dintre cele 
mai importante lecþii privind modul de gândire al unei regiuni europene, iar 
ADR Centru s-a aflat în permanenþã în centrul preocupãrilor pentru realizarea 
celor mai bune ºi mai eficiente parteneriate la nivel regional.

www.inforegio.ro
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