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INTRODUCERE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de
utilitate publică, cu personalitate juridică, care coordonează procesul dezvoltării regionale în
Regiunea de Dezvoltare CENTRU, formată din județele Alba, Brașov, Co vasna, Harghita, Mureș și
Sibiu.
ADR Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii Centru prin
înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Înfiinţată
prin Legea 151/1998, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru funcţionează în temeiul Legii
315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Activitatea ADR Centru este coordonată de
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte preşedinţii consiliilor j udeţene şi
reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase judeţe care compun
Regiunea Centru.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne -guvernamentale şi întreprinzătorii
din Regiune au acces la programe de dezvoltare finanţate din fonduri europene şi la programe
finanţate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, comunităţile și întreprinzătorii din Regiune
pot accesa Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru finanţarea, prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013 și 2014-2020 și Programul Operațional Sectorial Creșterea
Competitivității Economice 2007-2013, a investiţiilor din sectorul productiv, transfer tehnologic,
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare urbană și locală, întreprinderi mici şi mijlocii,
eficiență energetică, turism, mobilitate.
Principalele activităţi ale ADR Centru sunt axate pe atributele care -i sunt conferite prin lege:

Elaborarea, actualizarea și monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a
planurilor şi documentelor strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional;

Gestionarea, ca şi autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a fondurilor
alocate Regiunii din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de
finanţare;

Dezvoltarea de parteneriate şi promovarea de proiecte regionale la nivel european;

Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională.
În cursul anului 2015 activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru s-a axat pe
următoarele aspecte:
 Actualizarea PDR Centru 2014-2020, finalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii Centru 2014-2020, elaborarea de studii și strategii sectoriale pentru dezvoltarea
regională şi dezvoltarea și actualizarea portofoliului de proiecte regional.
 Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
 Definitivarea documentului de programare și demararea implementării Programului
Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru.
 Implementarea unor domenii din Axa prioritară 1 şi 3 a Programului Operațional Creșterea
Competitivității Economice 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
 Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate şi proiecte regionale şi implementarea acestora la
nivel regional.
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PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII
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Capitolul I - Planificarea dezvoltării
Obiectivul general al acestei activități îl constituie implementarea activităților specifice procesului
de planificare regională, în vederea fundamentării Planului de Dezvoltare Regională (PDR) și,
ulterior, monitorizării acestuia, precum și pentru realizarea unei legături cât mai strâ nse cu
programele operaţionale sectoriale şi integrarea lor în planurile şi programele naţionale și
regionale.
Obiective specifice
1.
Elaborarea și actualizarea PDR Centru 2014-2020 și a documentelor suport în vederea
implementării acestuia;
2.
Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru;
3. Monitorizarea PDR Centru 2014-2020 și a Strategiei de Specializare Inteligentă;
4. Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente strategice
naţionale;
5. Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale şi naționale constituite pentru
elaborarea unor documente de planificare si programare sectoriale.
Activităţi
Activitățile specifice procesului de planificare și programare regională în anul 2015 au vizat , în
principal:
Actualizarea PDR 2014-2020;
 Finalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii Centru și aprobarea acesteia de către
CDR Centru;
 Elaborarea Studiului regional privind potențialul de
dezvoltare socio-economică durabilă a Văii râului
Mureș - Regiunea Centru;
Întalnire CRP Centru – martie 2015
 Elaborarea studiului „Strategia Regiunii Centru
Întalnire CRP Centru – martie 2015
privind creșterea absorbției fondurilor europene în
perioada 2014-2020”;
 Actualizarea portofoliului regional de proiecte.

A. Actualizarea PDR Centru pentru perioada 2014-2020
Planul Regional de Dezvoltare (PDR) este instrumentul prin care o regiune îşi promovează
priorităţile şi interesele în domeniul economic si social şi reprezintă , în același timp, contribuția
Regiunii la elaborarea documentelor care planifică dezvoltarea la nivel național. La nivel regional,
activitățile de planificare pentru perioada 2014-2020 au demarat în anul 2010 și au fost finalizate
prin aprobarea în ședința din 15 iulie 2014 a Consiliul pentru Dezvoltare Regională ”Centru” a
Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014 -2020. Ca instrument de
programare și coordonare a măsurilor de dezvoltare, PDR trebuie să fie permanent îmbunătățit
prin raportarea permanentă la evoluțiile socio-economice și adaptarea sa la necesitățile de
dezvoltare ale comunităților din Regiunea Centru.
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În paralel cu elaborarea PDR Centru, a fost realizată de către structurile parteneriale de planificare
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020, document
aprobat în martie 2015 de către forul decizional regional. Strategia a fost pregătită printr -un
puternic parteneriat care a adus împreună reprezentanți ai patronatelor, ai organiza țiilor de sprijin
a afacerilor, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, ai autorităților locale și ai ONG-urilor. Prin
Strategia de Specializare Inteligentă, Regiunea Centru dispune de un nou instrument de
planificare, ce vine în completarea PDR Centru 2014-2020.

Sedinta CDR Centru – martie 2015

Pe de altă parte, în versiunea finală a POR
2014-2020, aprobată de către Comisia
Europeană, se consacră principiul concentrării
investițiilor pe domeniile de specializare
inteligentă identificate prin documentele
regionale, în același sens fiind și solicitarea
AMPOR din luna decembrie 2014 de
identificare clară a domeniilor competitive la
nivel regional în cadrul PDR-urilor.

Astfel, a apărut necesitatea de a corela mai
bine aceste documente de planificare, acest
lucru realizându-se prin includerea în cadrul Analizei socioeconomice regionale, parte componentă
a PDR Centru 2014-2020, a unui subcapitol dedicat domeniilor de excelență evidențiate prin
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Documentul astfel revizuit a fost aprobat
de către CDR Centru în ședința sa din 23 iunie 2015.
De asemenea, în a doua jumătate a anului 2014 și prima jumătate a anului 2015 s -a lucrat în
colaborare cu consiliile județene de la nivel regional la stabilirea listei proiectelor prioritare de
infrastructură de transport finanțabile prin POR 2014-2020. Acest proces s-a încheiat prin
aprobarea de către CDR Centru a listei proiectelor regionale de infrastructură rutieră finanțabile în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 “Stimularea mobilității
regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T” şi harta aferentă. Lista
include un număr de 35 de proiecte de infrastructură de transport (14 proiecte prioritare și 21
proiecte secundare) cu o valoare totală de 228.777.924,98 euro cuprinzând 493.41 km, listă care
constituie o anexă a PDR 2014-2020.

B. Finalizarea și evaluarea ex ante a Strategiei de Specializare Inte ligentă a
Regiunii Centru 2014 -2020
Una dintre activitățile importante derulate în primele luni ale anului 2015 a constituit-o continuarea
elaborării, în strânsă colaborare cu rețeaua partenerială regională, a Strategiei de Specializare
Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020. Specializarea inteligentă la nivel regional este un concept
promovat de Comisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde
nevoii de a justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin
politica de coeziune a UE. Comisia Europeană recomandă autorităţilor naţionale şi regionale din
întreaga Europă să elaboreze strategii de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă,
astfel încât fondurile structurale ale UE să poată fi folosite mai eficient.
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În plan intern, strategiile regionale de specializare inteligentă sunt în versiunea finală a POR 2014 2020, ca documente ce direcționează investițiile susținute în cadrul Axei prioritare 1 Promovarea
transferului tehnologic - Prioritatea de investiții 1.1. și, de asemenea, sunt indicate ca documente
ce pot substitui strategia națională în domeniul cercetării –dezvoltării și inovării – una din
condiționalitățile ex-ante care trebuie respectate în vederea accesării fondurilor europene în
perioada 2014-2020. În acest context, trebuie amintit faptul că prin H.G. nr. 929/21 octombrie 2014
a fost aprobată de către Guvernul României
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și
Inovare 2014-2020, fiind astfel îndeplinită
această condiționalitate ex-ante.
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii
Centru 2014-2020 a fost avizată de către
Comitetul Regional de Planificare (CRP) Centru
în 11 martie 2015 și aprobată la data de 18
martie 2015 de către CDR Centru, regiunea
noastră fiind prima din România în care strategia
de specializare a fost adoptată de către forul
decizional regional.
Strategia de Specializare a Regiunii Centru (RIS3) este structurată pe 5 direcții strategice ce
cuprind 19 priorități. Cele 5 direcții ale Strategiei sunt:
 Construirea unei culturi economice a inovării (I)
 Cercetarea în sprijinul afacerilor regionale (II)
 Domenii de excelență pentru o dezvoltare inteligentă (III)
 Competențe profesionale pentru o economie bazată pe cunoaștere (IV)
 Cooperare interregională la nivel european (V).
Direcțiile strategice I, II și V sunt direcții orizontale, vizând un spectru larg de acțiune, în timp ce
celelalte două direcții vizează strict cele 9 domenii de excelență regională.
Domeniile de excelență ale Regiunii Centru, identificate în cadrul RIS3 și corespondența acestora cu
domeniile de specializare din Strategia Națională pentru CDI 2014-2020, sunt redate în tabelul următor:
Domenii de specializare
Inteligentă din
Strategia CDI

Bio-

Tehnologia

Energie,

Eco-nano-

eco-

informaţiilor

mediu şi

tehnologii

nomia

şi a

schimbări

şi material

comunicaţiil

climatice

avansate

Domenii regionale

or spaţiu şi

de excelență

securitate

Rol

Turismul balnear

economic

şi ecoturism

important şi

Industria textilelor

cu influenţă

şi confecţiilor

asupra

Silvicultură,

ocupării

prelucrarea
lemnului şi mobilă

#

#

#
#

#

Sănătate

#
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Domenii de specializare
Inteligentă din
Strategia CDI

Bio-

Tehnologia

Energie,

Eco-nano-

eco-

informaţiilor

mediu şi

tehnologii

şi a

schimbări

şi material

comunicaţiil

climatice

avansate

nomia

Domenii regionale

or spaţiu şi

de excelență

securitate

Dinamica

Industria auto şi

competitivă

mecatronica

#

Tehnologia

Sănătate

#

#

informaţiilor şi
comunicaţiilor
Sectorul agro-

#

#

#

#

#

alimentar,
montanologie
Inovare,

Sănătate şi

dezvoltare

produse

tehnologica

farmaceutice

şi valoare

Mediu construit

adăugată

sustenabil
Industria

#

#

#

#

aeronautică

Evaluarea ex-ante a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
În perioada 27-28 mai 2015 s-a
desfășurat la Sibiu Workshop-ul
tematic
privind
Guvernanța
Strategiilor
de
Specializare
Inteligentă, organizat de ADR Centru și
Platforma S3, structură coordonată de
către Comisia Europeană. Platforma
pentru Specializare Inteligentă (S3
Platform) a fost creată de către Comisia
Europeană în anul 2011 în vederea
acordării unui sprijin eficient regiunilor și
statelor europene care elaborează sau
implementează strategii de specializare inteligentă, fiind găzduită de către Institutul pentru Studii
Tehnologice Prospective din Sevilla. De la crearea sa, Platforma S3 a desfășurat o intensă
activitate, furnizând informații, metodologii, expertiză și consiliere factorilor decizionali implicați în
elaborarea strategiilor de specializare inteligentă, promovând procesele de învățare mutuală,
cooperarea transnațională și contribuind la dezbaterile academice privind specializarea inteligentă.
Regiunea Centru a aderat în aprilie 2014 la Platforma S3 de la Sevilla , fiind una din cele 4 regiuni
din România membre ale acestei platforme.
Workshop-ul desfășurat la Sibiu, primul de acest fel organizat în România, a inclus o sesiune
publică dedicată problematicii implementării strategiilor de specializare inteligentă și o sesiune
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tehnică dedicată evaluării ,,peer-review” a strategiilor de specializare inteligentă ale regiunilor
Lombardia (Italia), Varmland (Suedia) și Regiunea Centru (România).
În urma discuției pe marginea Strategiei și a evaluării peer -review, experții Comisiei Europene și
reprezentanții celorlalte regiuni participante au făcut o serie de observații și recomandări vis a vis
de Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. În perioada următoare se va relua
activitatea structurii parteneriale (CRP și grupurile tematice de lucru), având ca prioritate stabilirea
mecanismului de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.

C. Realizarea Studiului privind potențialul de dezvoltare socio-economică durabilă a văii
râului Mureș - Regiunea Centru
Având în vedere rolul ADR Centru în procesul de planificare la nivel regional , precum şi atribuţiile
referitoare la implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Centru, la începutul anului 2015 a fost
inițiată achiziția unui studiu regional privind potențialul de dezvoltare durabilă a văii râului Mureș Regiunea Centru. Documentul s-a realizat în cadrul contractului de finanțare încheiat între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi Agenţia pentru Dezvoltar e Regională
Centru, în cadrul activității 6 ”Realizarea de studii privind implementarea POR”, acesta servind
îndeplinirii în bune condiții a activității 11 ”Realizarea activităţilor în vederea pregătirii următoarei
perioade de programare 2014-2020”, din Axa de Asistență Tehnică. Studiul a fost finalizat în luna
noiembrie 2015.
Studiul identifică problemele ecologice care
afectează râul Mureș și propune o serie de
soluții
durabile la aceste probleme. În
același timp, studiul conține o analiză la zi a
situației socioeconomice și încearcă o
evaluare atentă a potențialului de dezvoltare
a zonei străbătute de râul Mureș în
Regiunea Centru.
O atenție deosebită în acest studiu a fost
acordată identificării oportunităților de dezvoltare ale județelor și localităților din zona străbătută
de râul Mureș și mijloacelor de valorificare a acestora în contextul perioadei de programare 20142020. Modalitățile de valorificare a oportunităților de dezvoltare vor fi strâns corelate cu cele 3
priorități majore ale Strategiei Europa 2020: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere
favorabilă incluziunii, cu obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes - ocupare,
inovare, schimbări climatice, educație, reducerea sărăciei - și cu cele 11 obiective tematice ale
Politicii europene de coeziune. A fost realizat un portofoliu de idei de proiecte ale actorilor din
zona vizată de studiu ce pot fi realizate pe termen mediu sau scurt, abordându-se o atenție
sporită efectului sinergic al acțiunilor propuse (proiecte integratoare, proiecte cu impact regional)
și proiectelor care stimulează parteneriatele, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității. Studiul are în anexă proiectul unui acord de colaborare între autoritățile publice
(inclusiv structuri teritoriale ale organismelor centrale) în vederea implementării unei viito are
Strategii de dezvoltare durabilă a Văii râului Mureș.

Pagina 11 din 77
Raport activitate ADR Centru – anul 2015

D. Elaborarea studiului „Strategia Regiunii Centru privind creșterea absorbției fondurilor
europene în perioada 2014-2020”
În vederea unei mai bune implementări la nivel regional a programelor cu finanțare europeană
aferente perioadei de programare 2014-2020, ADR Centru a demarat la începutul anului 2015
elaborarea unei strategii de creștere a absorbției fondurilor europene în perioada 2014 -2020.
Pornind de la analiza implementării programelor operaționale și a celui de dezvoltare rurală în
perioada 2007-2013 și ținând cont
de prioritățile stabilite la nivel
european și național pentru
următoarea perioadă de programare, Strategia identifică principalii factori de creștere a gradului de
absorbție a fondurilor europene și
propune o serie de direcții de
acțiune și recomandări vizând
îmbunătățirea utilizării fondurilor
europene la nivelul Regiunii
Centru. Strategia este structurată
în șase capitole:
 Rolul fondurilor europene în creșterea coeziunii teritoriale, sociale și economice în statele
Uniunii Europene
 Aspecte privind absorbția fondurilor europene în perioada 2007 -2013 la nivelul României
 Contribuția fondurilor europene la procesul de dezvoltare durabilă a Regiuni i Centru
 Politici și instrumente de finanțare europeană în perioada de programare 2014 -2020
 Dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii Centru, prin utilizarea mai bună a
fondurilor europene în perioada 2014-2020
 Direcții de acțiune și recomandări vizând îmbunătățirea procesului de absorbție a fondurilor
europene în perioada 2014-2020
Strategia privind creșterea absorbției fondurilor europene va fi prezentată în cadrul CDR Centru și
în structurile parteneriale de planificare și va putea servi drept document orientativ pentru
utilizarea la nivel regional fondurilor europene în perioada 2014 -2020.

E. Dezvoltarea portofoliului regional de proiecte
Luând în considerare faptul că o abordare strategică şi un portofoliu de proiecte corespunzător
sunt factori cheie în procesul de dezvoltare regională, în paralel cu activitatea de planificare
regională a continuat şi activitatea de constituire la nivel regional a unui portofoliul de proiecte.
Astfel PDR 2014-2020 include un capitol special dedicat acestui aspect, capitolul 10, care cuprinde
o sinteză a proiectelor din portofoliu pe domenii prioritare de investiții la nivel regional.
Pe lângă sinteza menționată, la nivel regional există și o bază de date care include proiectele
primite de la promotorii regionali și care se adresează îndeplinirii obiectivelor strategice incluse în
PDR 2014-2020. Această bază de date se completează permanent. Astfel la sfârșitul anului 2015,
baza de date regională includea un număr de 1353 proiecte cu o valoare totală de 28,86
miliarde lei (6,52 miliarde euro), proiecte incluse în cadrul priorităților Strategiei de Dezvoltare a
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Regiunii. Din cele 1353 de proiecte, 411 proiecte au putut fi încadrate într-o anumită măsură pe
prioritățile de investiții ale POR 2014-2020, varianta aprobată. Valoarea totală a acestor proiecte
este de 6,93 miliarde lei (1,56 miliarde euro).
În realizarea și prioritizarea portofoliului de proiecte, o atenție deosebită a fost acordată stabilirii
priorităților de finanțare pentru infrastructura rutieră de transport regională în perioada 2014-2020.
Prin hotărârea CDR Centru nr. 10/23.06.2015 s-a aprobat prioritizarea proiectelor regionale de
infrastructură rutieră finanțabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa
Prioritară 6 “Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la
reţeaua TEN-T” şi harta aferentă. Astfel lista include un număr de 35 de proiecte de infrastructură
de transport (14 proiecte prioritare și 21 proiecte secundare) cu o valoare totală de 228.777.924,98
Euro și cuprind 493.41 km. Prin adresa nr. 20908/09.11.2015, Consiliul Județean Alba a solicitat
modificarea listei proiectelor prioritare pentru infrastructura de transport prin scoaterea din lista
prioritară a proiectului „Asigurarea conectivității orașului Cugir la rețeaua TEN-T prin construirea
nodului rutier pe DJ704 Vinerea-Cugir” și înlocuirea acestuia cu proiectul „Conectarea domeniului
schiabil Șureanu la rețeaua TEN-T prin reabilitarea drumului județean DJ 704, de la Poarta Raiului
(km.60+300) la barajul Oașa (km.75+950)- Transalpina - DN67C - A1” aflat pe prima poziție în lista
proiectelor secundare. Această modificare a fost solicitată având în vedere demersurile pe care
Consiliul Județean Alba le-a făcut pentru obținerea avizului de la Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, demersuri care s -au finalizat cu obținerea unor
răspunsuri negative din partea acestora. Prin Hotărârea CDR Centru nr. 27/25.11.2015 s -a aprobat
modificarea menționată.
Mai jos sunt prezentate grafic pe harta regională proiectele de drumuri județene prioritare care
asigură conectivitatea la rețeaua TEN –T:
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IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
REGIO - 2007-2013
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Capitolul II - Implementarea Programului Operațional
Regional 2007-2013
Obiectiv general
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este instituţia de la nivel regional care are ca scop
implementarea politicii de dezvoltare regională şi a fost nominalizată Organism intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013. În acest sens, prin Acordul Cadru de Implementare al
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Agenţiei i-au fost delegate o serie de sarcini de
către Autoritatea de Managment POR în ce priveşte implementarea Programului Operaţional
Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
Prin intermediul POR au fost
alocate 3,966 miliarde de euro
României din Fondul European de
Dezvoltare
Regională
pentru
perioada 2007-2013. La acestea se
adaugă
contribuţia
naţională
(publică şi privată), alocarea totală
la nivel național prin POR fiind de
4,456 miliarde de euro.
Regiunea Centru are alocat din
cadrul POR 2007-2013, în baza
Documentului
Cadru
de
Implementare
a
Programului
Operaţional Regional 2007-2013 –
versiunea 16, document aprobat
prin ordin comun al Ministrului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei
Publice
şi
al
Ministrului Fondurilor Europene cu
nr. 409/170/07.04.2014, un buget
de 470,61 mil euro pentru perioada
2007-2013, din care 407,66 mil euro
de la FEDR.
În fiecare județ din Regiunea Centru
sunt proiecte finanțate prin REGIO. La sfârșitul anului 2015, 580 milioane euro sunt angajate în
491 de proiecte contractate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în urma aprobării
cererilor de finanțare depuse de autoritățile publice locale, ONG -uri și firme private din Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pe parcursul celor nouă ani de gestionare a acestui
program, la nivel regional, de către ADR Centru, s-au depus la sediul Agenției 1192 de proiecte, cu
o valoare totală de peste 1,74 miliarde de euro.
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Până la sfârșitul anului 2015 au fost decontate plăți de peste 286 milioane euro (din FEDR), ceea
ce înseamnă un grad de absorbție la nivel regional de peste 70,27%. Pe cinci domenii de finanțare
ale programului REGIO acest grad de absorbție depășește valoarea de 82%, respectiv pentru
investițiile în infrastructura rutieră de nivel regional și local, cât și pentru dezvoltarea infrastructurii
sociale, pentru investițiile destinate dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru
intervenții în situații de urgență, în domeniul finanțării microîntreprinderilor, precum și în domeniul
investițiilor pentru valorizarea patrimoniului antropic în turism. Anul 2015 a fost ultimul din
precedentul exercițiu financiar, decisiv pentru absorbția fondurilor REGIO în Regiunea Centru.
Rata finală de absorbție a fondurilor aferente POR 2007 -2013 va fi cunoscută după plata cererilor
de rambursare finale, la sfârșitul lunii aprilie 2016.
Activităţi
Pe parcursul anului 2015 Organismul Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru a desfăşurat
următoarele activități în ceea ce privește implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii
Centru:
A. Activități de informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare de asistenţă şi
consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri din cadrul POR la nivel regional
Activitățile de informare şi publicitate privind Programul Operațional Regional, REGIO 2007-2013,
derulate în perioada de raportare s-au axat în principal pe prezentarea impactului finanțărilor
atrase în Regiune. În acest context s-au derulat activități de informare, prin organizarea de
conferințe și seminarii, dar și prin acordarea de răspunsuri la solicitări, sau prin publicarea de
materiale de informare, în format tipărit, sau pe site -ul www.regio-adrcentru.ro.
În total, ADR Centru a organizat sau a participat, pe parcursul anului 2015, la 61 evenimente, la
care au fost prezente aproximativ 3098 persoane. În cursul anului 2015, ADR Centru a distribuit
aproximativ 10881 materiale de informare și promovare, din care 3215 publicații editate de AM
POR, la care s-au adăugat circa 7666 de publicații editate de ADR Centru, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR, precum și peste 5000 obiecte promoționale realizate de ADR Centru.
De asemenea, în perioada de raportare
s-a lansat noul layout al site-ului
www.regio-adrcentru.ro, care cuprinde
acum și o interfață pentru POR 20142020 și un design de tip responsive,
optimizat pentru vizualizarea pe orice
dispozitiv, fix sau mobil. Această pagină
s-a actualizat permanent cu informaţii
pentru beneficiarii de proiecte şi
publicul larg, în total fiind adăugate pe
site peste 133 de postări noi (cu
comunicate și informații utile pentru
beneficiari și potențiali beneficiari).
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Alte activități de informare derulate au constat în:
 Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare, publicaţie
a ADR Centru care include programele de finanţare active: 12 ediţii difuzate la o bază de date
de 3.950 abonați
 Realizarea unui număr de 53 de
comunicate de presă plus 4 interviuri și 6
conferinţe de presă. Aceste comunicate au
fost preluate de media locală și regională
și s-au transformat în 296 de articole
apărute în presă.
 Realizarea newsletter-ului Focus
Regio Centru şi distribuirea a 12 ediţii
lunare și o ediție specială către 2.481
abonaţi;
 Promovare REGIO prin: amplasare
standuri de prezentare la fiecare sediu de birou (6 standuri); amplasare roll -up-uri la sediul
birourilor externe (6 roll-up-uri); totem-uri de prezentare ale programului Regio amplasate la
sediul fiecărui consiliu județean (6 totem-uri);
 S-au acordat 276 de avize asupra materialelor de informare şi publicitate ale beneficiarilor de
finanțare;
 Componenta de informare a fost susținută de realizarea unei reviste dedicate Programului și a
unei broșuri, editate, precum și a unui set de 3 pliante octogonale.
 Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind
accesarea fondurilor din cadrul POR. S-au soluţionat în cursul anului 2015 un număr de 256
solicitări de informaţii, din care 19 exclusiv pentru presă și solicitanții de informații publice.
 Componenta de publicitate a Programului și diseminarea impactului finanțărilor contractate a
fost implementată prin campanii de publicitate astfel: publicitate media în presa scrisă și
radio, pentru publicitate stradală și pentru publicitate în mediul on -line.
 Prin componenta de publicitate media în presa scrisă au fost realizate și publicate, 15
machete de presă format alb-negru în toate
județele Regiunii și 15 machete de presă
color în județul Alba;
 Prin componenta de publicitate media prin
radio au fost produse 5 spoturi audio
difuzate în ianuarie 2015 și 10 știri radio,
difuzate în serii succesive, în intervalul
februarie – decembrie 2015, prin posturi de
radio cu acoperire la nivelul întregii regiuni;
 Întocmirea
de
rapoarte
privind
implementarea Planului de Comunicare pe
POR şi transmiterea acestora la AMPOR şi ACIS: 2 rapoarte semestriale pentru AMPOR și
ACIS şi 4 rapoarte trimestriale privind activitatea Biroul de informare.
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B.

Evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în
cadrul POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru

Pe parcursul anului 2015 în ce privește procesul de evaluare, selecție și contractare au fost
derulate următoarele activități:










Analizarea conformității proiectelor tehnice: 3 PT;
Efectuarea de vizite la fața locului la proiectele aflate în etapa precontractuală: 3 vizite în
teren;
Întocmirea și semnarea de contracte de finanțare: 8 contracte întocmite, 10 contracte
semnate;
Introducerea de date în SMIS în ce privește procesul de evaluare și contractare: s-au
introdus date pentru 17 cereri de finanțare aferente etapei de contractare;
Întocmirea și transmiterea la AMPOR a rapoartelor de progres săptămânale și lunare privind
procesul de evaluare, selecție și contractare: 34 rapoarte de progres săptămânale, 7
rapoarte de progres lunare, completate și transmise;
Arhivarea fizică și pregătirea documentațiilor în vederea arhivării fizice externe: 3.055
documentații;
Verificarea documentelor arhivate electronic și încărcarea lor în Sistemul electronic de
gestiune a documentelor: 620 documentații.
Asigurarea desfășurării în bune condiții a misiunilor de audit intern si extern prin punerea la
dispoziția auditorilor a documentațiilor solicitate si orice clarificare necesară cu privire la
proiectele auditate.

La 31.12.2015, situația proiectelor depuse și contractate pe Programul Operațional Regional 20072013 a fost sintetizată în graficul alăturat:

Regiunea Centru - Situatie proiecte depuse POR
2007-2013, la 31.12 .2015
nr.proiecte depuse
nr.proiecte contractate
nr.proiecte finalizate

335

mil.euro alocate
mil.euro contractate
mil.euro cheltuite

grad contractare %
grad finalizare proiecte %
grad absortie %

286,47
123,6
68,22
70,27

491

407,66
503,9

1192
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C.

Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional în cadrul
Programului Operaţional Regional

În ce privește activitatea de implementare a proiectelor contractate în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, în cursul anului 2015 s-au realizat următoarele activităţi:
 Verificarea cererilor de prefinanţare şi a cererilor de rambursare depuse de benefici arii de
proiecte POR:
o 4 cereri de prefinanţare verificate şi transmise la AMPOR
o 524 cereri de rambursare verificate şi transmise la AMPOR
o 116 rapoarte de vizită întocmite aferente cererilor de rambursare
o 12 rapoarte întocmite privind fluxurile previzionate pentru acordarea pre-finanţării şi a
rambursării şi transmise la AMPOR.
 Verificarea dosarelor de achiziții: 167 dosare de achiziții verificate și transmise la AM POR.
 Introducerea în SMIS a informaţiilor
privind
cererile
de
prefinanţare
și
rambursare: 4 de cereri de prefinanţare şi
524 de cereri de rambursare;
 Efectuarea vizitelor trimestriale de
monitorizare pe teren a proiectelor aflate în
implementare: 466 vizite
 Efectuarea vizitelor
speciale de
monitorizare pentru proiectele cu risc de
nefinalizare până la data de 31.12.2015: 55
vizite
Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada
 Verificarea rapoartelor de progres ale
Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe –DMI 1.1 POR
beneficiarilor: 746 rapoarte verificate;
 Procesarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii: 226
solicitări de modificare;
 Întocmire de acte adiționale la contractele de finanțare, în conformitate cu prevederile
Instrucțiunii AM POR nr. 144 cu privire la prelungirea perioadei de i mplementare a proiectelor
pana la 30.06.2016: 41 acte adiționale încheiate
 Introducerea în SMIS a informațiilor privind
monitorizarea proiectelor: au fost introduse
informații complete pentru 367 de cereri de
finanțare;
 Efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post: 257
vizite în teren;
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI: 4 rapoarte
transmise către AMPOR;
 Organizarea de seminarii/întâlniri cu beneficiarii de
proiecte în urma semnării contractelor de finanțare:
Reabilitare Parc Dendrologic în municipiul
17 întâlniri de lucru organizate;
Alba Iulia –DMI 5.2 POR
 Asigurarea desfășurării în bune condiții a misiunilor de audit
intern si extern prin punerea la dispoziția auditorilor a documentațiilor solicitate si orice
clarificare necesara cu privire la proiectele auditate.
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D.

Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov

Polul de creştere Braşov a fost nominalizat prin Hotărârea de Guvern nr. 998/2008 pentru
desemnarea polilor de creştere şi polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate
investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.
În cursul anului 2015 activitatea Departamentului Coordonare Pol
de Creştere a constat în:
 Întâlniri cu membrii Polului de Creştere Braşov, în vederea
monitorizării respectării graficului de implementare a
proiectelor, atingerea indicatorilor stabiliți în PID, finalizarea
implementării și respectarea graficului cererilor de
rambursare.
 Întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri în
vederea pregătirii implementării proiectelor ce privesc
infrastructura de sprijinire a afacerilor și operaționaliz area
structurilor de afaceri.
 Întâlniri cu membrii Polului de Creștere Brașov privind









de stații capăt de linie pentru mijloacele de
discutarea și pregătirea pentru exercițiul bugetar Amenajarea
transport în comun – Municipiul Brașov –DMI 1.1 POR
2014-2020.
Participare întâlniri de lucru cu reprezentanții Primăriei Brașov, reprezentanții RAT Brașov,
reprezentanții Universității Brașov, reprezentanții Poliției Rutiere, reprezentanții ADI Brasov,
reprezentanții Consiliului Județean Brașov, reprezentanți ai Agenției de Mediu Brașov și
consultanții pentru realizarea unui plan de mobilitate pentru Polul de Creștere Brașov.
Participare la vizite de monitorizare speciale împreună cu reprezentanți ai ADR Centru,
pentru proiectele cu finanțare prin POR, Axa 1; Verificare stadiu implementare proiecte;
Organizare, în perioada 24-27 februarie 2015, la Poiana Brașov, a întâlnirii de lucru a
reprezentanților polilor de creștere din
România, cu tema: „Analiza implementării planurilor integrate de dezvoltare
și perspective 2014-2020”. La întâlnire
au participat coordonatorii de poli de
creştere, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, reprezentanți ai UAT-uri
din polii de creștere, autorităţile de
management, POAT şi alte intituţii, având
ca scop analizarea şi discutarea stadiului
implementării Planurilor Integrate de
Dezvoltare 2007-2013, polii de creştere în
Întâlnire poli de creștere, Brașov – februarie 2015
perioada de programare 2014 – 2020,
planurile de mobilitate, precum şi prezentarea şi vizitarea uno r proiecte integrate din Polul de
Creştere Braşov;
Realizarea studiului „Polul de Creștere Brașov în perioada 2007-2013: provocări și
performanțe în dezvoltarea integrată.
Organizare eveniment de închidere proiect „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului
Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Braşov”, în perioada 09.12.2015-11.12.2015 la
Brașov. Întâlnirea de lucru a avut ca scop analizarea şi discutarea stadiului implementării
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Planurilor Integrate de Dezvoltare 2007-2013, dezvoltarea urbana in perioada de programare
2014-2020 – POR – Axa 4, planuri de mobilitate urbană durabilă pentru polii de creștere în
România, precum şi prezentarea şi vizitarea unor proiecte relevante din Polul de Creştere
Braşov.
 Participarea la o serie de evenimente, întâlniri de lucru, conferințe, cursuri de instruire etc.
(24) referitoare la implementarea Axei 1 POR 2007-2013, privind pregătirea pentru perioada
de programare 2014-2020, dezvoltarea de proiecte, surse de finanțare existente pentru
dezvoltarea urbană, mobilitatea urbană și elaborarea planurilor de mobilitate urbană ,
planificare urbană.
Stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Braşov:
Suma alocată pentru Polul de Creștere Brașov, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
este de 74,3 milioane euro. Prin decizia nr. 9/21.05.2010 s -a aprobat Lista revizuită privind
proiectele prioritare aferente PID – Pol de Creştere Braşov. Lista a mai fost revizuită pe parcursul
anului 2010 şi 2011, iar ultima revizuire a fost avizată prin Decizia CMC nr. 27/07.12.2012. La data
de 31.12.2015 situaţia proiectelor din cadrul Axei prioritare 1 POR 2007-2013 a Polului de creştere
Braşov se prezenta astfel:








Proiecte depuse (fără cele respinse și retrase):

26 proiecte cu o valoare a sumei solicitate de 94,91 milioane euro (reprezentând
127,73% din suma alocată Polului de Creştere Braşov), din care:
Proiecte contractate: 26 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 94, 91 mil. Euro
Sume plătite:
 Rambursare FEDR + BS + prefinanțare dedusă: 32,50 mil. euro – 43,74%.
Proiecte finalizate:
 13 proiecte finalizate tehnic și financiar, care au absorbit 19,15 mil. euro.
 5 proiecte finalizate tehnic, urmând ca în perioada următoare să se deconteze
ultimele cereri de rambursare
Proiecte rămase în implementare pentru care s-a prelungit perioada până la 30.06.2016:
 7 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 36,29 milioane euro (din care
22,50 mil. euro mai sunt de decontat fie prin cererile de rambursare finale , fie din
sursele proprii ale beneficiarilor).

Reabilitare Centru Istoric – Municipiul Codlea, DMI 1.1 POR

Proiect ascensor plan înclinat acces Cetatea RAŞNOV, DMI 1.1 POR
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E.

Monitorizarea Programului Operaţional Regional la nivelul regiunii şi contribuţia
Agenției la procesul de evaluare a Programului

În ce priveşte activitatea de monitorizare a Programului şi cea de evaluare a acestuia,
Organismele Intermediare au obligația, prevăzută în Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor, de a
realiza rapoarte trimestriale şi anuale privind implementarea Programului la nivel regional şi, la
solicitarea AMPOR, participă cu informaţii la evaluarea intermediară , sau ad-hoc, a Programului şi
contribuie la implementarea măsurilor luate ca urmare a acestor evaluări, precum şi la informarea
actorilor regionali asupra rezultatelor acestora. Astfel, în cursul anului 2015, ADR Centru a
realizat:
 4 rapoarte trimestriale şi 1 raport anual privind implementarea POR la nivelul Regiunii Centru
care au fost transmise AMPOR.
În același timp, activitatea de monitorizare a Programului la nivel regional a constat în elaborarea
de situații și rapoarte periodice, către factorii de decizie de la nivel regional , prin care s-au furnizat
informații actualizate privind implementarea proiectelor, informații care au susținut activitatea
Organismului Intermediar pentru POR, prin luarea unor decizii rapide și punctuale, în vederea
fluidizării procesului de implementare a proiectelor.
În cursul anului 2015, experții ADR Centru au participat la 6 reuniuni ale Comitetului de
Coordonare a Proiectului “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a AM şi OI POR” și au contribuit cu
informații la finalizarea a evaluărilor de impact pentru domeniile majore de intervenție ale POR
2007-2013. O informare asupra acestor studii de evaluare a impactului a fost prezentată în cadrul
ședințelor CDR Centru și CRESC Centru din 23 iunie 2015, iar în cursul lunii noiembrie 2015 au
fost publicate pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro rapoartele finale ale acestor studii.
De asemenea, pe parcursul anului 2015, reprezentanții ADR Centru au participat la 2 ședințe ale
Comitetului de Monitorizare a POR 2007-2013, ședințe ce au avut loc în perioada 18-19 iunie 2015
la Sinaia și în data de 19 noiembrie 2015 la Craiova.

Jud. Harghita - Reabilitare drum județean DJ 123A Tusnad Sâncrăieni – DMI 2.1

F.

ADI Centrul Transilvaniei – DMI 3.3

Concluzii şi probleme întâlnite în implementarea POR 2007 -2013 la nivel regional

Ca urmare a realizării activităților de implementare a POR la nivel regional a rezultat următoarea
situație la 31.12.2015:
 1192 proiecte depuse în total pe POR la nivelul Regiunii Centru ;
 491 de contracte de finanțare încheiate cu o valoare a sumei solicitate de 579,55 mil. euro
din care 10 în prima jumătate a anului 2015 cu o valoare a sumei solicitate de 6,1 mil. euro
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 335 proiecte finalizate având o valoare totală a sumei solicitate de 242,05 mil. euro
 Gradul de absorbție a fondurilor alocate pe POR la nivelul Regiunii Centru este de 70,27%.
Situaţie proiecte depuse pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie la data de 31.12.2015:





S-a folosit cursul InforEuro de la luna decembrie 2015 – 1 eur = 4,4467 lei
Proiectele din lista de rezerva sunt proiecte care au trecut de diferite faze ale procesului de evaluare si selecție, dar care nu se încadrează in sumele disponibile.
La total buget disponibil sunt adunate doar sumele care mai sunt disponibile pe anumite axe prioritare.



* La DMI 2.1 și 3.1 sunt incluse și sumele alocate în cursul anului 2014

Situaţie plăţi efectuate pentru proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru până în 31.12.2015:
Cereri de prefinantare

Domeniul Proiecte
major de contracta
Numar
interventie te / nr.

Cereri de rambursare

Cereri de rambursare platite
Valoare totala
platita (lei)

Numar

Valoare totala (lei)
Numar

1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

56
13
20
12
24
3
67
9
4
248
8
27

43
2
30
11
27
3
42
2
1
21
9
6

66.166.429,90
240.741,64
102.451.961,76
6.007.854,11
5.486.429,63
6.321.000,80
24.459.530,00
8.106.375,79
144.388,91
4.644.171,99
25.312.314,44
14.188.373,00

429
51
230
78
169
13
322
64
50
443
4
201

TOTAL

491

197

263.529.571,97 2054

454.310.113,20
17.162.474,13
397.521.575,12
52.774.442,06
40.972.560,56
46.122.792,38
126.218.427,62
144.356.919,51
18.174.212,44
113.381.103,83
100.362.982,00
151.026.217,43

420
48
225
75
169
13
308
64
48
442
4
198

Valoare totala (lei)

Cereri de rambursare in
verificare la AMPOR

Cereri de rambursare in
verificare la OI

Valoare rambursata
FEDR+bugetul de stat si
Numar Valoare totala (lei) Numar Valoare totala (lei)
prefinantare dedusa
(lei)

427.035.859,30
16.060.014,50
393.877.254,65
48.462.611,20
40.972.560,56
46.122.792,38
121.664.337,90
144.356.919,51
16.723.023,80
113.368.294,27
100.362.982,00
146.807.491,16

401.888.716,43
9.636.008,70
386.000.694,17
47.493.356,00
40.143.135,75
44.942.512,38
118.877.024,75
100.938.126,90
12.192.481,21
99.032.227,88
93.262.324,07
103.314.340,35

2
2
4
2
0
0
9
0
1
1
0
1

1.662.383.820,28 2.014 1.615.814.141,23

1.457.720.948,59

22

7.899.452,29
632.813,39
2.368.556,80
1.166.340,56
0,00
0,00
3.120.671,21
0,00
772.704,87
12.809,56
0,00
370.110,58

7
1
1
1
0
0
5
0
1
0
0
2

19.374.801,61
469.646,24
1.275.763,67
3.145.490,30
0,00
0,00
1.433.418,51
0,00
678.483,77
0,00
0,00
3.848.615,69

16.343.459,26 18

30.226.219,79
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Indicatori atinși prin proiectele POR 2007-2013 contractate de ADR Centru
Până la data prezentului raport au fost finalizate 335 proiecte. Prin implementarea acestor proiecte
au fost realizaţi următorii indicatori:
 58,49 km străzi urbane reabilitate;
 6,43 km șosea ocolitoare de centură nou construită;
 186,89 km de drum judeţean reabilitați;
 9 şcoli dotate cu sisteme de siguranţă şi control;
 6613,20 mp spații publice reabilitate;
 721 locuri de parcare amenajate;
 10 sisteme integrate de securitate pentru 10 unități de
învățământ;
 2 sisteme de monitorizare pentru siguranța cetățenilor, cu
84 de camere de supraveghere;
 2 pasaje rutiere realizate în lungime de 1297,05 ml;
 9 clădiri pentru activități sociale și socio-culturale
modernizate și dotate;
 31254 mp de sistem pietonal reabilitat;
 6,5 km piste de biciclete construite;
 1 ascensor pe plan înclinat construit, cu o lungime de
rulare de 165 ml;
S.C MULTINVEST S.R.L - Construire clădire de
birouri pentru sprijinirea afacerilor în Municipiul
 104 apartamente reabilitate termic;
Târgu Mureș, DMI 4.1 POR
 9 ambulatorii de specialitate reabilitate şi modernizate
(prin 6 proiecte);
 22 centre sociale reabilitate/modernizate și dotate;
 1 creșă modernizată și dotată;
 3026 persoane beneficiază de infrastructura de servicii sociale modernizată ;
 70 unităţi mobile de intervenție, tip SMURD, complet echipate;
 34 unităţi de învăţământ modernizate și reabilitate;
 8201 elevi care beneficiază de infrastructura școlară reabilitată;
 1 incubator de afaceri nou creat;
 6 centre de afaceri construite;
 197 microîntreprinderi modernizate
 1 parc dendrologic realizat;
 2 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate;
 18 biserici fortificate restaurate și
introduse în circuitul turistic;
 1 Biserică evanghelică, obiectiv de
patrimoniu, reabilitată;
 1 Muzeu al civilizației populare
tradiționale obiectiv de patrimoniu modernizat;
SC Omexim Export -Import SRL
Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, DMI 4.3 POR

 1 stațiune turistică reabilitată
 5 unităţi de cazare modernizate;

 6 structuri de agrement dezvoltate;
 3 puncte Salvamont construite şi 1 punct Salvamont reabilitat;
 1897 noi locuri de muncă create.
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Principalele probleme întâlnite în perioada de implementare a proiectelor sunt următoarele:



Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții si încheierea con tractelor;
Modificări ale proiectelor tehnice datorate neconcordanțelor cu realitatea din teren;
 Întârzieri
în
execuție
datorate neînțelegerilor dintre firma
de
construcții
și
proiectant
respectiv beneficiar;
 Firma de construcții aflată
în procedura de insolvență sau
faliment;
 Întârzieri în depunerea
CR/CP datorită întârzierilor în
depunerea facturilor la beneficiari;
 Sesizările venite din partea
unor terțe persoane (fizice sau
juridice) care conduc la suspiciuni de neregulă/
fraudă, fapt care implică, după caz, returnarea către
beneficiar a cererilor de plată aflate în verificare,
respectiv sistarea verificării cererilor de rambursare sau aplicarea unor măsuri tranzitorii,
doar în cazul beneficiarilor publici.

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România
Tezaure Fortificate Redescoperite, DMI 5.1 POR

În vederea rezolvării acestor probleme şi pentru preîntâmpinarea realizării altor probleme s-au
luat următoarele măsuri la nivelul OI POR – ADR Centru:
 Analiza punctuală pe proiectele cu probleme în cadrul întâlnirilor organizate cu ofițerii de
monitorizare și ofițerii financiari;
 Planificare de vizite speciale la sediul beneficiarului și la locul de implementare a proiectelor,
la care au fost invitați să participe, pe lângă reprezentanții OI ADR Centru (ofițer
monitorizare, ofițeri de verificare financiară, director OI), reprezentanții AMPOR și
beneficiarul, reprezentantul legal al constructorului, dirigintele de șantier, proiectantul,
managerul de proiect și alte persoane implicate în implementarea proiectului;
 Planificare de întâlniri la sediul ADR Centru sau AM POR cu echipele implicate în derularea
proiectelor cu probleme;
 Transmiterea de scrisori de atenționare privind termenele de finalizarea a proiectelor conform
Instrucțiunii 134/22.05.2015, privind termenele limita de depu nere a Cererilor de rambursare
și a Cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007 -2013;
 Solicitarea graficelor de rambursare actualizate în funcție de graficele de ex ecuție a lucrărilor
pentru o estimare a sumelor ce urmează a fi solicitate la decontare lunar de către beneficiari;
 Propuneri privind înființarea de complete judecătorești specializate și stabilirea unei
proceduri speciale cu termene reduse pentru soluționarea litigiilor născute în cadrul
proiectelor finanțate din fonduri europene;
 Propuneri privind modificarea sistemului achizițiilor publice;
 Propuneri privind modificarea HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului -cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
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Până la 31.12.2015 prin proiectele contractate au fost angajate 123, 60% din fondurile alocate
Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, şi s-a
rambursat către beneficiari suma de 286,47 mil. euro (FEDR), reprezentând 70,27% din
alocarea de la nivel regional.

DGASP Mureș – Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatrica Ludus, DMI 3.2 POR

SC.HCR.SRL – DINO PARC, DMI 5.2 POR

La sfârșitul anului 2015 s-a încheiat perioada de implementare / eligibilitate a POR 2007-2013,
31.12.2015 fiind data finală până la care se puteau face plăți în cadrul proiectelor finanțate și care
ulterior puteau fi decontate prin Program. În conformitate cu Instrucțiunea nr. nr.134/2015, cererile
de rambursare aferente cheltuielilor efectuate până la 31.12.2015, se transmit la Organismul
Intermediar până cel târziu la 29 februarie 2016.
În cadrul ședinței CM POR 2007-2013 din data de 19.11.2015 s-a aprobat lista de proiecte a căror
durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare / eligibilitate a POR 2007 -2013.
În cadrul acestei liste Regiunea Centru include un număr de 41 proiecte cu o valoare totală a
sumei solicitate de 127 mil. euro din care 65 mil. euro au rămas de decontat (atât prin cererile de
rambursare finale cât și din bugetul propriu al beneficiarilor). Pentru aceste proiecte s-au încheiat
acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare a proiectelor până cel t ârziu în data de
30.06.2016 (conform Instrucțiunii AM POR 144/10.12.2015) și pentru care cheltuielile realizate
după data de 31.12.2015 vor fi suportate de către beneficiari.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
2014 - 2020
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Capitolul III - Programul Operațional Regional 2014-2020
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional
Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile
europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia
Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014 -2020
are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Națională
pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:
 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel
scăzut de asimilare a inovării în firme,
 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității
economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM -urilor, în documentele de
programare strategică națională, sunt:
o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a
afacerilor în toate regiunile,
o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în
primul an de viață.
 Eficiență
energetică:
consumuri
energetice nesustenabile și potențial de
economisire ridicat în infrastructurile
publice, inclusiv clădiri publice și clădiri
rezidențiale.
 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele
urbane.
 Dezvoltare
urbană:
zone
urbane
degradate, vacante sau neutilizate
corespunzător în orașele din România.
 Resurse
de
patrimoniu:
resurse
valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea
zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept
consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de
servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor
privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de
Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună
implementare a POR.
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Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia
Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții,
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020.
În acest context, POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității
economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructural e și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice
potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în
total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro,
din care 6,7 miliarde de euro reprezintă
sprijinul UE, prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR) (din care
6.289,90 milioane euro alocare netă FEDR și
410,10 milioane euro rezerva de performanță),
iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.
Fondurile alocate Programului Operațional
Regional 2014-2020, au fost distribuite după
următoarea structură de buget:
Milioane euro Buget POR (FEDR brut), din care:

6.700,00

I. Buget POR gestionat la nivel central, din care:
I.1. Contribuție ITI Delta Dunării
I.2. Contribuție SUERD
I.3. Schema de garantare IMM
I.4. Spitale regionale
I.4. Cadastru (AP 11)
I.5. Asistența tehnică (AP 12)
II. Buget POR gestionat la nivelul Regiunilor mai puțin dezvoltate
III. Buget POR gestionat la nivelul regiunii mai dezvoltate (BI), făra AT

1.368,07
358,11
383,37
100,00
150,00
265,96
110,63
4.995,49
336,44

Pentru repartizarea orientativă, la nivel regional, a bugetului POR gestionat la nivelul Regiunilor
mai puțin dezvoltate, s-a utilizat o metodologie având la bază doi indicatori, cu ponderi egale,
respectiv suprafața teritoriului și populația regiunii. În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizar e a
POR 2014-2020 din data de 10 septembrie 2015 a fost aprobată repartizarea alocărilor financiare
orientative, la nivel regional, astfel că procentul care revine Regiunii Centru este de 13,82%
rezultând un buget total de 690.376.689 Euro din FEDR la care se adaugă cofinanțarea națională,
rezultând un buget total de 828.186.306 Euro.
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Investițiile propuse pe POR 2014-2020 sunt incluse în cadrul a 12 Axe prioritare, rezultate în
baza obiectivelor tematice europene. Axele prioritare POR 2014-2020, împreună cu activitățile
aferente și potențialii beneficiari, precum și alocările financiare la nivel național și regional din
FEDR sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

1

2

3

4

Axa prioritară

Promovarea
transferului
tehnologic

Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor
mici şi mijlocii

Sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii scăzute de
carbon

Sprijinirea
dezvoltării
urbane durabile

Alocare
FEDR
total
(mil.
EUR)

175,53

744,68

2.003,38

1.178,83

Alocare
FEDR
Regiunea
Centru
(mil.
EUR)

24,26

80,27

198,26

162,91

Activități

crearea, modernizarea,
extinderea, dotarea
entităților de inovare și
transfer tehnologic (ITT)
construcția/ modernizarea
și extinderea spațiului de
producție/servicii al IMMurilor, inclusiv dotare cu
active corporale şi
necorporale;
eficiență energetică a
clădirilor publice,
rezidențiale, inclusiv
investiții în iluminatul
public;
transport urban (căi de
rulare/ piste de bicicliști/
achiziție mijloace de
transport ecologice/
electrice, etc.)
transport urban (căi de
rulare/ piste de bicicliști/
achiziție mijloace de
transport ecologice/
electrice, etc.)
clădiri pentru activități
educative, culturale și
recreative; zone verzi de
mici dimensiuni, piețe
publice, scuaruri,
părculețe, etc. străzi
urbane și utilități de bază
la scară mică.

Beneficiari

IMM, APL, ONG care furnizează
activități de
transfer tehnologic
cf. legislației în
vigoare

IMM

APL urban și rural
(pt. clădiri
publice), APC
APL urban cu
excepția
reședințelor de
județ

APL, (reședințe
de județ)
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revitalizarea zonelor
urbane (reconversia și
refuncționalizarea
terenurilor abandonate,
etc.)
infrastructura de educație
(creșe, gradinițe, licee
tehnologice, școli
profesionale și tehnice).

5

6

7

Îmbunătățirea
mediului urban si
conservarea,
protecția și
valorificarea
durabilă a
patrimoniului
cultural
Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere de
importanță
regională și
locală
Diversificarea
economiilor
locale prin
dezvoltarea
durabilă a
turismului

8

Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și
sociale

9

Sprijinirea
regenerării
economice și
sociale a
comunităților
defavorizate din
mediul urban

10

Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale

restaurarea, protecția și
conservarea patrimoniului
cultural
394,50

907,45

101,06

425,53

95,74

296,70

40,12

95,27

11,67

35,14

11,76

30,71

regenerarea și
revitalizarea zonelor
urbane (modernizare
spații publice, reabilitare
terenuri abandonate, etc).
modernizarea/reabilitarea
reţelei de drumuri
judeţene care asigură
conectivitatea, directă sau
indirectă cu reteaua TEN
T
dezvoltarea infrastructurii
turismului din stațiunile
turistice
reabilitare/ modernizare/
construcție infrastructură
de sănătate
reabilitare/ modernizare
infrastructură socială
acțiuni integrate prin:
investiţii în infrastructura
de sănătate,educație,
servicii sociale, locuinţe
sociale, activități de
economie socială,
amenajarea spațiului
urban degradat
reabilitare/ modernizare/
construcție infrastructura
de educație – creșe,
grădinițe, învățamânt 1-8,
licee profesionale,
universități

APL urban și rural
(pentru obiective
de patrimoniu
UNESCO si
național) ONG,
Unități de cult
APL urban cu
excepția
reședințelor de
județ
APL – județ (listă
prioritară de
proiecte)

APL – stațiuni
turistice

APL urban și rural,
furnizori de
servicii sociale
acreditați
GAL - APL, IMM,
ONG, unități de
cult, etc din
zonele urbane
având o populație
de peste 20.000
locuitori

APL urban și rural,
Universități
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11

Extinderea
geografică a
sistemului de
înregistrare a
proprietăţilor în
cadastru şi
cartea funciară

265,96

-

12

Asistență tehnică

110,64

-

6.700,00

690,38

Total POR

integrarea datelor
existente și extinderea
înregistrării sistematice in
zonele rurale ale
României; Servicii
îmbunătățite de
înregistrare cadastrală;
Sprijin pentru AM si
organisme intermediare
(ADR –uri)

ANCPI

AM-ul și OI-urile

Organismele de gestionare ale Programului conform art. 4, lit. d și l din HG 398/2015 pentru
stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de
investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instit uţional de coordonare şi gestionare a
instrumentelor structurale 2007- 2013 sunt:
 Autoritate de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 Organisme Intermediare – Agențiile pentru Dezvoltare Regională
În ce privește apelurile de proiecte, în cadrul POR 2014-2020, regula este lansarea de apeluri de
proiecte competitive cu termen limită de depunere. Pentru acest tip de apel de proiecte pot fi stabilite
praguri de calitate pentru etapele de evaluare tehnică și financiară. Cu titlu de excepție, pot fi
lansate si apeluri de proiecte non–competitive cu depunere continuă în limita fondurilor alocate.
Înainte de lansarea depunerii de proiecte, AMPOR va publica spre consultare publică, pe site -ul
www.inforegio.ro ghidul specific pentru fiecare apel în parte. În urma finalizării procedurii de
consultare publică și a aprobării ghidului specific, se va lansa apelul de proiecte aferent prin
publicarea unui anunț de lansare pe site-ul anterior menționat. De asemenea, de la lansarea
apelului respectiv până la data de începere a depunerii proiectelor va exista o perioadă de timp
care poate varia în funcție de natura apelului.
Derularea apelurilor de proiecte în cadrul POR 2014-2020 are la bază prevederile ghidului general,
precum și prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte aferente fiecărei priorități de
investiții/axe prioritare/operațiuni și/sau ghidurilor specifice apelurilor naționale. Prevederile
respectivelor documente se completează sistematic cu informațiile necesare pentru depunerea
cererilor de finanțare.
Ca regulă generală, apelurile de proiecte în cadrul POR 2014 -2020 se vor lansa on-line prin
utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce va fi pusă la dispoziţia potenţialilor solicitanţi de către
Ministerul Fondurilor Europene. În cazul în care, la momentul lansării apelurilor de proiecte în
cadrul POR 2014-2020, aplicaţia MySMIS nu va fi disponibilă, cererile de finanțare se vor
transmite/depune la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde va avea loc
implementarea proiectului, în intervalul menționat în cadrul apelului de proiecte. Toate aspectele
referitoare la depunere vor fi menționate în ghidurile specifice.
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Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem de verificare, evaluare și selecție în
urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care
întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma
evaluării tehnice și financiare se încadrează în
alocarea apelului respectiv de proiecte. Contractul de
finanţare va fi semnat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în
calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională din regiunea respectivă, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020, şi solicitant.
În cursul anului 2015 principalele activități privind POR 2014-2020 s-au axat pe:
 finalizarea documentului și discutarea lui cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea
aprobării acestuia.
 publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții generale de
accesare a fondurilor și ulterior în 4.11.2015 publicarea variantei finale a acestui ghid,
aprobat prin Ordinul nr. 1021 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice .
 publicarea spre consultare publică și/sau reconsultare a 6 ghiduri specifice pentru
următoarele priorități de investiții: 2.1.A - Microîntreprinderi, 3.1.A - Clădiri rezidențiale, 5.1
– Patrimoniu cultural, 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban, 6.1 – Infrastructura rutieră
regional, supus spre consultare și ulterior supus și spre reconsultare, precum și 7.1 –
infrastructura de turism din stațiunile turistice.
 Publicare centralizatoare răspunsuri și întrebări privind POR 2014 -2020, ghidul
Solicitantului – Condiții Generale de accesare a fondurilor și Ghiduri specific e – pentru
prioritățile de investiții 6.1, 2.1.A, 3.1.A și 5.1.
Având în vedere aceste aspecte, ADR Centru a derulat următoarele activități legate de
implementarea POR 2014-2020:
 Organizarea Caravanei regionale de informare
”Fondurile Europene 2014-2020 în Regiunea
Centru” în perioada 16-29 aprilie 2015 (câte un
seminar în fiecare județ al Regiunii Centru). La
fiecare eveniment pe lângă reprezentanții ADR
Centru au participat și reprezentanții AFIR, precum
și reprezentanți ai OIRPOSDRU și ai altor instituții
și organisme implicate în gestionare fondurilor
europene în perioada 2014-2020. În cadrul fiecărui
seminar a fost prezentat contextul gestionării
fondurilor europene în România, alături de
următoarele programe operaţionale pentru perioada 2014 -2020: POR, PNDR, POIM, POC și
POCU. Aceste prezentări au cuprins axele prioritare şi domeniile de intervenţie pentru fiecare
program, alocările financiare, categoriile de activităţi eligibile, benefici arii eligibili. Transferul
noilor informații s-a bazat pe experiența dobândită de ADR Centru prin implementarea POR
2007-2013, pe prezentarea proiectelor de succes și a metodelor prin care au fost depășite
eventualele probleme întâmpinate pe parcursul derulării acestora. De asemenea, cei prezenți
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au fost informați despre Programele finanțate direct de către Uniunea Europeană: Orizont
2020, Erasmus+, Europa Creativă, Europa pentru Cetățeni, COSME. La aceste evenimente
au participat peste 600 de persoane: reprezentanţi ai autorităţilor locale din mediul urban şi
rural, ai instituțiilor publice deconcentrate, ai societăţii civile, ai universităţilor şi mediului de
afaceri, dar și alți specialiști în domeniul fondurilor structurale.
Organizarea în data de 26.08.2015 a unei întâlniri privind discutarea și formularea de
observații la Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor aferent
priorității de investiții 6.1 privind infrastructura rutieră, supus consultării publice, precum și
analizarea stadiului pregătirii proiectelor ce se vor depune în cadrul acestei priorități de
investiții.
Organizarea unei întâlniri de lucru a ADR-urilor în data de 10.11.0215 la Alba Iulia pentru
discutarea modalității de abordare a Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic
Organizarea Conferinței internaționale – “Dezvoltarea urbană inteligentă. Soluţii şi bune
practici în contextul implementării politicii regionale şi de coeziune 2014-2020“ în
perioada 11-12.11.2015 la Alba Iulia. Pe parcursul celor 2 zile de desfășurare Conferința s-a
bucurat de prezența a peste 220 de persoane, reprezentanți ai autorităților locale urbane de
la nivel regional și național, reprezentanți ai universităților, ai clusterelor și mediului de
afaceri de la nivel regional.
Conferința a fost un eveniment
de informare și dezbatere pentru
viitorii beneficiari al Programului
Operațional Regional 2014-2020,
cu privire la politicile europene
privind dezvoltarea urbană și un
prilej pentru prezentarea unor
modele de bună practică, la nivel
european
și
regional
în
următoarele
domenii:
planificarea dezvoltării urbane,
dezvoltarea
economică
a
orașelor, eficiența energetică și reducerea emisiilor de CO2 , mobilitate urbană durabilă și
dezvoltare culturală. În urma dezbaterilor avute în cadrul conferinței a rezultat că , pentru o
dezvoltare inteligentă și durabilă a orașelor, este nevoie de o planificare strategică și
integrată a tuturor domeniilor ce țin de dezvoltarea orașelor, că atunci când se planifică
dezvoltarea este necesar să se aibă în vedere ca obiectiv primordial creșterea calității vieții
cetățenilor, oamenii fiind principalul beneficiar al tuturor aspectelor legate de dezvoltare.
Este nevoie de un cadru legislativ deschis, ușor de implementat și corelat și de asemenea
este nevoie de continuitate și stabilitate în ce privește realizarea obiectivelor stabilite.
Transmiterea de observații și propuneri în ce privește modificarea Axei Prioritare 1 –
promovarea transferului tehnologic a POR 2014-2020 (4 scrisori de observații și propuneri)
Transmiterea de observații și propuneri privind ghidurile solicitantului – condiții specifice de
accesare a fondurilor aferente priorităților de investiții lansate spre consultare publică – 11
scrisori cu observații si propuneri
Informarea potențialilor beneficiari de fonduri din Regiunea Centru cu privire la publicarea
spre consultare publică a Ghidurilor solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
– 8 scrisori de informare.
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 Întâlniri de lucru și discuții cu potențialii solicitanți de fonduri din Regiunea Centru în vederea
pregătirii de proiecte pentru POR 2014-2020.
 Participare la 12 întâlniri de lucru privind POR 2014-2020:
 1 întâlnire de lucru la Timișoara în perioada 3-4 iunie 2015. În cadrul acesteia,
reprezentanții ADR-urilor au discutat Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare
a fondurilor, varianta supusă consultării publice în cursul lunii mai 2015, în veder ea
realizării unui punct de vedere comun la această variantă, punct de vedere ce a fost
transmis la AMPOR în data de 8 iunie 2015.
 1 întâlnire de lucru la București la AMPOR în data de 25 iunie 2015, în cadrul căreia s-au
discutat aspecte privind implementarea POR 2014-2020, dezvoltarea urbană din POR
2014-2020 și a observațiile făcute la Ghidul solicitantului – condiții generale.
 3 întâlniri de lucru la București privind discutarea modificării Axei prioritare 1 –
Promovarea transferului tehnologic a POR 2014-2020 (09.09.2015, 09.10.2015 și
29.10.2015)
 1 întâlnire de lucru în perioada 24-26.11.2015 la București privind discutarea ghidurilor
lansate spre consultare publică
 1 întâlnire privind lansarea spre consultare publică a Ghidului general aferent dezvo ltării
urbane durabile – Axa prioritară 4 a POR 2014-2020, București în 15 decembrie 2015
 1 întâlnire privind planurile de mobilitate urbană la București în perioada 30.09 –
01.10.2015
 1 reuniune tehnică privind analizarea întreprinderilor legate la Bucure ști în data de
02.10.2015
 1 Conferință de lansare a Ghidului privind dezvoltarea urbană durabilă, la București în
data de 15.12.2015
 Participare la 2 întâlniri ale CM POR 2014-2020 – 10.09.2015 și 05.11.2015 în cadrul
cărora au fost aprobate criteriile de eligibilitate și selecție pentru prioritățile de investiții la
care s-au publicat spre consultare ghidurile solicitantului condiții specifice de accesare a
fondurilor.
 În perioada de raportare s-au transmis AMPOR-ului, la solicitarea acestuia, reprezentanții
desemnați de Regiunea Centru în CMPOR 2014-2020, reprezentanți nominalizați prin
Hotărârea CDR Centru nr. 5/18.03.2015.
 Dezvoltarea secțiunii referitoare la POR 2014-2020 din cadrul paginii de internet –
www.regio-adrcentru.ro – și publicarea de informații referitoare la acest program și necesare
pentru sprijinirea potențialilor solicitanți de fonduri
Pentru informații suplimentare privind Programul Operațional Regional 2014 -2020, pe pagina de
internet www.regio-adrcentru.ro se poate consulta secțiunea dedicată acestuia, „POR 2014-2020”.
Astfel în cadrul acestei secțiuni se găsesc informații legate de fiecare axă prioritară a POR 2014 2020, există o subsecțiune care include ghidurile solicitantului publicate până în momentul de față
și de asemenea o subsecțiune cu documente suport care să sprijine potențialii beneficiari cu
informații suplimentare în pregătirea documentaților. Începând cu anul 2016, această secțiune
reprezintă pagina principală de start a web-site-ului menționat.
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IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE
2007-2013
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Capitolul IV - Implementarea Programului Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013
Obiectiv general
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) reprezintă
principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a Cadrului Strategic
Național de Referință 2007-2013 – şi anume creşterea pe termen lung a competitivităţii economice
din România, prioritate ce rezultă din prioritatea similară din Planul Naţional de Dezvoltare. În
acelaşi timp, POS CCE contribuie, mai mult sau mai puţin, la implementarea tuturor celorlalte
priorităţi tematice şi teritoriale ale CSNR.
Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în
conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea
medie la nivelul UE.
Instituţia care gestionează acest program, începând cu data de 1 Martie 2014, este Ministerul
Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional S ectorial de
Creştere a Competitivităţii Economice, conform Ordonanței de Urgenta a Guvernul României nr.
9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrum entelor
structurale, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014.
În data de 01.03.2013 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 64 din 27 Februarie 2013
pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457 /2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, prin care Agențiile pentru Dezvoltare
Regională au fost desemnate alături de Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru
Societatea Informațională și Ministerul Economiei, Organisme Intermediare pentru POS CCE.
În data de 11.03.2013 a fost semnat Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor nr. 282453 /
11.03.2013 privind implementarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice 2007-2013, încheiat de Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și Agenția pentru
Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru), în calitate de Organism Intermediar.
Atribuțiile delegate prin Acordul cadru către OI POS CCE se referă la gestionarea următoarelor
operațiuni din cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, astfel:
 Operaţ i unea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea ş i modernizarea sectorului productiv prin
investiţ i i tangibile ş i intangibile - investiţ i i pentru întreprinderi mici ş i mijlocii;
 Operaţ i unea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţ i onale;
 Operaţ i unea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţ e ş i internaţ i onalizare; și respectiv
 Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţ a ̆ acordat IMM-urilor
În data de 25.03.2014 a fost semnat Actul Adițional nr. 1 la Acordul -cadru de delegare a atribuțiilor
privind implementarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
2007 – 2013. Prin acest act adițional, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru i-au fost
extinse atribuțiile delegate de implementare și la operațiunea cu beneficiari IMM -uri și ONG-uri din
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cadrul Axei Prioritare 3 – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public,
Domeniul major de intervenție 1 Susținerea utilizării Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor,
Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și servicii conexe, Apel 2, care se
implementează în Regiunea Centru.
Pe parcursul anului 2015 Organismul Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Centru a
desfăşurat următoarele activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului la nivelul Regiunii
Centru:
A. Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional şi a sigurare de asistenţă şi
consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, precum și beneficiarilor de
finanțare din cadrul POS CCE la nivel regional
Activitățile de informare şi publicitate pentru POS CCE 2007-2013 derulate la nivel regional în
perioada de raportare s-au axat în principal pe informarea potenţialilor solicitanţi ai programului, dar
și a beneficiarilor de finanțare şi a publicului general de la nivelul Regiunii Centru , în ce priveşte
Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, pe baza prevederilor Planului
de Comunicare la nivel regional, avizat de AM POS CCE în luna octombrie 2013.
Ținând cont de prevederile acestui Plan de Comunicare regional s -au derulat activități de
informare, prin organizarea de seminarii și conferințe de presă, dar și prin acordarea de răspunsuri
la solicitări, sau prin publicarea de materiale de informare, în format tipărit sau pe site -ul
www.adrcentru.ro, în cadrul subdomeniului www.poscce.adrcentru.ro.
În total, ADR Centru a organizat, pe
parcursul anului 2015, 5 evenimente
majore destinate în exclusivitate POS
CCE și a participat la 1 eveniment de
masă (cu materiale informative POS
CCE) la care au fost prezente în
total, peste 635 de persoane. Pe
parcursul anului 2015, ADR Centru a
distribuit peste 5.200 publicații și
materiale de informare și promovare,
toate realizate de ADR Centru în
calitate de OI pentru POS CCE.
De asemenea, s-a actualizat permanent sub-domeniul web dedicat exclusiv POS CCE al paginii
ADR Centru www.poscce.adrcentru.ro, cu informații pentru beneficiarii de proiecte şi publicul
larg. Sub-domeniul web POS CCE conține și o hartă cu vizualizare grafică pe regiune, pe județe,
pe domenii sau axe a proiectelor contractate. În total au fost realizate un număr de 20 actualizări
cu informații și noutăți ale paginii de internet, iar această secțiune a site-ului a avut peste 7782
vizitatori noi și 22.850 accesări pagină.
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Alte activități de informare derulate pe parcursul anului 2015 au constat în:
 Realizarea de comunicate și articole de presă referitoare la POS CCE şi stadiul derulării
acestuia la nivel regional – s-au realizat peste 20 comunicate și articole de presă.
 Organizarea a două conferințe de presă și a unei vizite cu presa la proiectele implementate
cu succes prin POS CCE în județul Covasna, la care au fost prezente peste 29 persoane
 Actualizarea bazei de date cu mass-media regională şi cu potenţialii solicitanţi de fonduri
 Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind
accesarea fondurilor din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE, cereri ce au vizat în principal:
eligibilitatea solicitantului, cheltuieli eligibile, ce avize sunt necesare asupra materialelor de
informare, explicații privind achiziţiile publice etc.
 Realizarea ediției nr. 2 a broșurii referitoare la proiecte finalizate cu succes prin programul
POS CCE, în primul semestru al anului 2015
 În luna decembrie 2015 a avut loc Conferința Regională POS CCE privind rezultatele si
implementarea programului la nivelul Regiunii Centru la care au pa rticipat 68 de persoane
 Ca urmare a achiziției de servicii de realizare a obiectelor promoționale, pe parcursul anului
2015, au fost realizate și distribuite peste 1050 materiale promoţionale.
 În luna aprilie 2015 au fost organizate seminarii de informare privind pregătirea regională
pentru perioada de programare 2014-2020 în toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, la care
au participat peste 600 de persoane
 Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare,
publicaţie lunară a ADR Centru care include programele de finanţare active: 12 ediţii
realizate.

Conferința Regională privind stadiul implementării POS CCE decembrie 2015 – Alba Iulia

Pe parcursul anului 2015 au fost derulate activități de publicitate prin implementarea POS CCE în
Regiunea Centru constând în:
 Publicarea a 3 machete de presă în fiecare din următoarele ziare: Unirea - jud. Alba;
Transilvania Expres – jud. Brasov; Haromszek – jud. Covasna; Csiki Hirlap – jud. Harghita;
Cuvântul Liber – jud. Mures; Tribuna – jud Sibiu
 În luna decembrie 2015 au fost achiziționate servicii tipografice și servicii de realizare
obiecte promoționale
 A fost realizată informarea și publicitatea asupra rezultatelor activității desfășurate de ADR
Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, activitate finanțată din Axa 5
POS CCE DMI 5.1 și 5.2.
Alte acțiuni de sprijinire a solicitanților și beneficiarilor de fonduri prin POS CCE au constat în
acordarea a 860 de avize asupra materialelor de informare şi publicitate ale beneficiarilor. Toate
evenimentele organizate au fost promovate intens și pe pagina de facebook a ADR Centru .
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B. Contractarea proiectelor selectate
În anul 2015 procesul de contractare a continuat, deoarece Autoritatea de Management pentru
POSCCE din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat, în data de 23 octombrie 2014, un nou
apel de proiecte în cadrul Axei Prioritare 1 a POSCCE, Operațiunea 1.1.1 – Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile pentru
întreprinderi. Durata de implementare a proiectelor nu trebuia să depășească data de 31.12.2015.
Acest apel de proiecte era destinat atât întreprinderilor mici si mijlocii, cât și întreprinderilor mari.
IMM-urile au avut acces la finanțări nerambursabile de până la 1 milion euro pentru investiții in
echipamente, mijloace de transport tehnologice si imobilizări necorporale, iar întreprinderile mari au
putut primi ajutoare de stat de până la 4 milioane euro. Finanțarea nerambursabilă, pentru proiectele
implementate în Regiunea Centru, putea reprezenta maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru întreprinderi mici, 60% în cazul întreprinderilor mijlocii, iar întreprinderile mari puteau s olicita
fonduri nerambursabile în limita a maxim 50% din totalul bugetului eligibil al proiectului.
Până la data de 31 octombrie 2015 AMPOSCCE a semnat toate cele 66 de contracte de
finanțare întocmite și transmise pentru IMM care au depus proiecte cu locația de implementare în
Regiunea Centru.
 18 contracte de finanțare cu beneficiari IMM din Regiunea Centru (peste 80 puncte) care au
fost notificați în vederea contractării în luna februarie 2015.
 9 contracte de finanțare cu beneficiari IMM din Regiunea Centru (78 și 79 puncte) care au
fost notificați în vederea contractării la sfârșitul lunii mai 2015 .
 39 contracte de finanțare cu beneficiari IMM din Regiunea Centru din lista de rezervă (60 -77
puncte) care au fost notificați în vederea contractării la sfârșitul lunii iulie 2015, din
economiile identificate de AMPOSCCE.
În urma încheierii procesului de contractare pentru această operațiune, rezultatele sunt
următoarele:
 72 de proiecte depuse de IMM pentru proiecte cu locația de implementare în Regiunea
Centru au fost selectate pentru finanțare și transmise către ADR Centru în vederea
contractării
 5 beneficiari au renunțat
 1 contract nu a putut fi semnat (ca urmare a legăturilor cu alte companii beneficiarul nu putea
fi considerat IMM)
 66 de contracte de finanțare au fost semnate
 62 proiecte au fost finalizate
 4 contracte au fost reziliate.
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Pe parcursul anului au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor
Europene rapoarte privind procesul de contractare.
Au avut loc întâlniri individuale cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor de
finanţare: şi cu ocazia predării contractelor de finanţare semnate când au fost discutate aspecte
legate de termenele şi documentele menţionate în contractele de finanţare, precum şi despre
procedura de achiziție aplicabilă. Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 5 seminarii de
informare pentru beneficiari in lunile martie, aprilie, august și septembrie.

C. Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional
Activitatea de monitorizare desfășurată pe parcursul anului 2015 a vizat cele 803 contracte de
finanţare, din care 324 proiecte preluate de la AM POSCCE si 479 proiecte contractate de ADR
Centru, astfel:
Proiecte preluate de la AM POSCCE
Operațiunea
(valoare finanțare nerambursabilă)

1.1.1. Investiții Mari (1.063-6.375
mii lei)
1.1.1. Investiții mici (<1.065 mii lei)
1.1.2. Standardizare (max. 840 mii
lei)
1.1.3. Internaţionalizare(max. 840
mii lei)
1.3.2. Consultanţă(max. 170 mii
lei)
3.1.1. Sprijin pentru conectarea la
broadband
TOTAL

-mil. leiSume
neramburs
abile
plătite

Număr
proiecte
contract
ate

Valoare
totala

Valoarea
finanțării
nerambur
sabile

Num
ăr
proi
ecte
finali
zate

21

182,43

82,74

18

68,26

163

250.30

130,36

145

103,99

35

4,26

2,11

28

1,15

10

2,84

1,58

10

1,21

3

0,21

0,11

3

0,07

92

7,94

5,09

90

4,56

324

447,98

221,99

293

179,24
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Proiecte contractate de ADR Centru
Operațiunea
(valoare finanțare
nerambursabilă)

1.1.1. Investiții Mari (1.063-6.375
mii lei)
1.1.1. Investiții mici (<1.065 mii
lei)
1.1.1. Apel 2014
1.1.2. Standardizare (max. 840
mii lei)
1.1.3. Internaţionalizare (max. 840
mii lei)
1.3.2. Consultanţă (max. 170 mii
lei)
3.1.1. Sprijin pentru conectarea la
broadband
TOTAL

Număr
proiec
te
finaliz
ate

-mil. leiSume
neramburs
abile
plătite

Număr
proiecte
contract
ate

Valoare
totala

Valoarea
finanțării
nerambursa
bile

41

348,08

170,28

31

115,34

231

349,16

184,44

175

136,34

66

243,62

121,78

62

60,23

2

0,09

0,05

2

0,05

1

0,53

0,3

1

0,25

57

11,2

6,22

28

2,12

81

6,29

4,58

72

3,71

479

958,96

487,64

371

318,03

Deşi fiecare proiect este important şi necesită eforturi pentru urmărirea implementării şi verificarea
tuturor documentelor prevăzute de proceduri, totuşi din graficul următor se observă că din punct de
vedere a valorii finanţării nerambursabile proiectele de investiţii au ponderea majoră (97%) faţă de
celelalte proiecte, deşi din punct de vedere al numărului reprezintă circa 65% din numărul total de
proiecte.
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Monitorizarea tehnică a constat în principal în:
 Verificarea rapoartelor de progres /de durabilitate depuse de beneficiari: 718 rapoarte primite
şi verificate
 Efectuarea de vizite de monitorizare / de monitorizare a durabilității: 355 vizite efectuate
 Procesarea solicitărilor transmise de beneficiari pentru modificarea contractelor de finanţare:
701 notificări/ 55 de acte adiţionale.
 Întocmirea de note în vederea rezilierii contractelor la solicitarea beneficiarilor sau la
inițiativa OIPOSCCE şi transmiterea la AM POS CCE în vederea aprobării.
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind monitorizarea proiectelor: s -au introdus in SMIS
date pentru toate contractele aflate în derulare.
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI pentru POSCCE: 1 Raport de Progres Trimestrial
pentru trimestrul 4 al anului 2014 și pentru trimestrele 1, 2, 3 ale anului 2015, 1 Raport de
Progres Anual pentru 2014.

S.C. RAPEL S.A. Răhău, Jud. Alba

S.C. ALBANIC SERVICE S.R.L. Alba Iulia, Jud. Alba

Verificarea financiară a constat în principal în:
 Verificarea cererilor / dosarelor de achiziţie depuse de beneficiarii Axei 1 şi Axei 3 a POS
CCE
Documentul
Depuse de beneficiari Verificate de ADR Centru Plătite de AM
în anul 2015
în anul 2015*
în anul 2015
Cereri de prefinanţare-CP
1
1
1
Cereri de rambursare-CR
141
155
152
Cereri de plata -CPL
85
94
95
Cereri de rambursare / CPL
96
92
nu e cazul
TOTAL
323
342
248
Dosare
de
achiziţie
42
40
depuse separat de cereri
* În cursul anului 2015 ADR Centru a verificat și cereri depuse în anul 2014 și care erau în stoc la 01.01.2015.
 Efectuarea de misiuni de verificare la fața locului – 100 misiuni
 Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE de Notificări privind suspiciunea de neregulă /
fraudă
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind toate cererile de rambursare verificate
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 Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a raportărilor solicitate (săptămâ nal /la termenele
cerute): 52 raportări
 Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a prognozelor trimestriale si lunare privind fluxul
financiar al proiectelor în vederea alocării sumelor necesare pentru plăţi.
 Organizarea de Seminarii de informare regională pentru beneficiarii Axei 1 şi Axei 3 a POS
CCE şi oferirea permanentă de sprijin în implementarea proiectelor.

S.C. COMLINEX-NYIKO S.R.L. Lupeni, Jud. Harghita

S.C. MATPLAST S.R.L. Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

Calendarul de închidere
Ca urmare a HG 678 / 2015 privind închiderea programelor operaționale Autoritatea de
Management pentru POSCCE a emis Instrucțiunea nr. 27763 / 02.12.2015 privind modificarea și
completarea Instrucțiunii AMPOSCCE nr. 21494 / 11.09.2015 , prin care a stabilit următoarele
termene:
 11 Decembrie 2015 - termenul limita pentru depunerea Cererilor de plată
 31 Decembrie 2015 - termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate
în cadrul proiectelor
 29 Februarie 2016 - termenul limita pentru depunerea Cererilor de rambursare finale cu
condiția respectării datei limită a eligibilității cheltuielilor.
De asemenea, Instrucțiunea prevede în sarcina OI POS CCE obligația de a verifica și transmite
către AM POS CCE cererile de plată până în data de 18 Decembrie 2015, iar cererile de
rambursare pana în data de 31 Martie 2016. În luna decembrie 2015, ca urmare a solicitării AM
POSCCE, pentru toate contractele de finanțare pentru care beneficiarii au solicitat depunerea
cererii de rambursare finale după 31.12.2015 au fost întocmite 18 acte adiționale de modificare a
contractelor de finanțare.
Nici un beneficiar nu a solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.
Rezultate obținute în Regiunea Centru
IMM-uri și ONG-uri sprijinite
Locuri de muncă nou create
Echipamente industriale achizitionate
Hale industriale construite / modernizate
Echipamente IT achiziționate

664
circa 3.800
2.937
31.700 mp
peste 1000
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S.C. MATEC CNC TECHNIK S.R.L. Șura Mică, Jud. Sibiu

S.C. EMCO S.R.L. Sibiu, Jud. Sibiu

Participarea la întâlnirile organizate de AM POS CCE şi la Comitetul de Monitorizare a POS
CCE
În anul 2015 reprezentanții ADR Centru au participat la întâlnirile organizate de către AM POS
CCE pentru discutarea aspectelor legate de îndeplinirea atribuțiilor, predare -primire a proiectelor.
Pe parcursul anului 2015 reprezentanții ADR Centru au participat în calitate de observatori /
membri la 2 ședințe ale Comitetului de Monitorizare a POS CCE:
 ședința ordinară – organizată în data de 11 iunie 2015 la București
 ședința ordinară – organizată în data de 27 noiembrie 2015 la București.
Reverificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM la data semnării contractelor de
finanțare
Ca urmare a neregulilor constatate de Autoritatea de Audit, în urma misiunii finalizate în luna
decembrie 2014, în ceea ce privește respectarea de către beneficiarii privați din cadrul POSCCE
2007-2013 a condițiilor de eligibilitate din punctul de vedere al încadrării în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii la data semnării contractelor de finanțare, în conformitate cu
prevederile Legii 346/2004, deoarece la stabilirea categoriei întreprinderii b eneficiarii nu au ținut
cont de legăturile și parteneriatele cu alte firme prin intermediul asociaților comuni și a domeniilor
de activitate și au solicitat o finanțare nerambursabilă care depășea intensitatea maximă care
putea fi acordată, Comisia Europeană a decis suspendarea plăților în cadrul Axei Prioritare 1.

S.C. PRIMER ELECTRO S.R.L. Tg. Mureș, Jud. Mureș

S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L. Ibănești, Jud. Mureș
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Conform Instrucțiunii AMPOSCCE nr. 4254 /26.02.2015 pentru punerea în aplicare a re comandării
Autorității de Audit, ADR Centru a efectuat reverificarea contractelor de finanțare aflate în
implementare la 26.02.2015, cu privire la respectarea de către beneficiari a condițiilor de
eligibilitate din punctul de vedere al încadrării în catego ria întreprinderilor mici şi mijlocii la data
semnării contractelor de finanțare pe baza datelor furnizate de Registrul Comerțului și de
beneficiari pentru persoanele fizice / juridice străine. În cazul constatării unor neconcordanțe s -au
luat măsuri pentru remedierea situației, respectiv întocmirea unor suspiciuni de neregulă care au
fost înaintate la AMPOSCCE în vederea soluţionării şi luării unei decizii, sau, încheierea unor acte
adiționale de reducere a intensităţii ajutorului de stat acordat , în cazul contractelor de finanţare
pentru care nu au fost efectuate plăţi şi beneficiarii au fost de acord. De asemenea , verificarea
eligibilității beneficiarilor la data semnării contractelor de finanțare a fost realizată pentru toate
cele 66 contracte semnate din cadrul Apelului 2014.

S.C. AMCO ADVERTISING S.R.L. Brașov, Jud. Brașov

S.C. EMTECH S.R.L. Codlea, Jud. Brașov

Concluzii privind implementarea POS CCE 2007-2013 la nivel regional

În urma activității desfășurate de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE
în anul 2015 s-a reușit
 semnarea a 66 de noi contracte de finanțare, în valoare totală de 243 milioane lei,
 finalizarea implementării proiectelor contractate de beneficiari din Regiunea Centru în
perioada 2010-2012 în cadrul celor 5 operațiuni gestionate din cadrul Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice, precum și prin care s-au creat
premisele pentru atragerea în Regiune a unor fonduri nerambursabile importante pentru
sectorul IMM și ONG.
Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat asistența pe parcursul implementării acestor proiecte
până la finalizare, iar prin activitatea de verificare financiară a cererilor de rambursare / plată
depuse de beneficiari s-au realizat demersurile necesare pentru efectuarea plăților de către
Autoritatea de Management și realizarea indicatorilor prognozați: creșterea cifrei de afaceri,
crearea de noi locuri de muncă, etc, principalele rezultate f iind:
 finalizarea până la data de 31.12.2015 a încă 139 de contracte de finanţare din cele nou
semnate
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 plata către beneficiari privaţi din Regiunea Centru a circa 176 milioane lei finanţare
nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat,
numai în anul 2015, sumă care depăşeşte suma plătită în perioada 2007 -2013, anterior
delegării atribuţiilor către ADR-uri, respectiv 143,2 mil. lei
 realizarea de investiții în extinderea / modernizarea spațiilor de producție, pent ru
achiziționarea de echipamente de ultimă generație, pentru adoptarea standardelor
internaționale, promovarea produselor pe piețele internaționale, achiziția de servicii de
consultanta profesioniste precum si pentru asigurarea accesului la broadband și ac hiziția de
echipamente IT care au crescut competitivitatea sectorului IMM şi ONG.
În trimestrul I 2016 se va încheia verificarea tuturor cererilor de rambursare depuse în vederea
efectuării plăţilor şi se estimează un grad de cheltuire a sumelor nerambursa bile aferente
contractelor finalizate de peste 90%.

S.C. TIPOGRAFIA DEICO S.R.L. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna

S.C. SEBERT TEHNOLOGIE S.R.L. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna
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COOPERARE EXTERNĂ ŞI DEZVOLTAREA DE
PROIECTE REGIONALE
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Capitolul V - Cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte
regionale
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, activitatea de cooperare externă şi dezvoltarea de
proiecte regionale a Agenţiei s-a axat pe trei direcţii importante:
 Elaborarea şi implementarea de proiecte regionale;
 Pregătirea unor parteneriate şi proiecte de cooperare intra şi interregională;
 Cooperarea cu partenerii din alte regiuni europene.

A.

Elaborarea și implementarea proiectelor regionale

Pe perioada anului 2015, angajații Serviciului Dezvoltare Programe/Proiecte Regionale şi ai
Serviciului Cooperare Externă, au desfăşurat activităţi de: implementare a proiectelor aflate în
derulare; dezvoltarea de noi idei de proiecte și participarea ca partener în 11 proiecte de
cooperare interregională, transnațională și în domeniul educației și tineretului; desfășurarea de
activități în colaborare cu organizații din regiuni partenere.
I.

Implementarea de proiecte regionale
În cursul anului 2015, ADR Centru a desfășurat activități în cadrul a trei proiecte regionale, în
calitate de partener. Proiectele sunt finanțate din fondurile Uniunii Europene, prin programele
COSME, HORIZON 2020 și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, după
cum urmează:
1. Proiectul BISNet Transylvania 2015-2016, finanţat în cadrul Programului COSME și
implementat în perioada ianuarie
2015 - decembrie 2016;
2. Proiectul „Califică-te pentru viitorul
tău“,
finanţat
prin
Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 şi
implementat în perioada mai 2014 –
decembrie 2015;
3. Proiectul InnoCAP “Servicii pentru
consolidarea
capacității
de
management al inovării IMM-urilor
Business meeting la Sibiu
din macro-regiunea Transilvania”,
finanţat prin Programul HORIZON 2020 şi implementat în perioada ianuarie 2015 –
decembrie 2016;
1. Proiectul BISNet Transylvania 2015-2016 „Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru
IMM-urile din Transilvania”
Această inițiativă este finanțată în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici
si Mijlocii (COSME) şi va fi implementat pe o perioadă de șase ani, în baza unui aco rd cadru.
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Pentru primii doi ani (2015-2016), Consorțiul BISNet Transylvania a semnat cu Agenția Executivă
pentru Întrerinderi Mici și Mijlocii, din cadrul DG Enterprise, un contract de grant specific, cu
indicatori asumați și un buget de 200466 Euro. Obiectivul principal al proiectului constă în
asigurarea continuității activității rețelei Enterprise Europe Network în regiunile de dezvoltare
Nord-Vest şi Centru, reţea creată în anul 2008 prin intermediul primei aplicaţii cu același nume,
pentru a contribui la creșterea competitivității mediului de afaceri. Pentru perioada amintită
proiectul beneficiază de un buget total de 1.166.750 Euro , din care bugetul ADR Centru este de
200.466 Euro, cu o contribuţie proprie de 80.186 Euro.
În anul 2015, în calitate de partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania, ADR Centru a
realizat mai multe tipuri de activităţi, în scopul facilitării accesului mediului de afaceri regional la
servicii de inovare, internaționalizare, informare, după cum urmează:
Organizarea a șase workshop-uri marca Enterprise Europe Network, la Sibiu (2), Sfântu
Gheorghe (2), Târgu Mureș și Brașov. Workshop-urile au avut ca tematică și obiective:
 consultarea companiilor cu privire la impactul principiilor și cerințelor generale ale legislației
alimentare asupra IMM-urilor (mai
2015, Sibiu);
 diseminarea
Strategiei
de
specializare inteligentă și atragerea
companiilor
în
procesul
de
implementare a RIS3, a fost tema
evenimentului
internațional:
“Guvernanța
strategiilor
de
specializare intelligentă” organizat
în mai 2015, la Sibiu;
 evenimentul ”BIOMASA - o sursa de
energie





durabilă”

a

urmărit

Workshop – Inovare si antreprenoriat

informarea companiilor și a altor organizații din domeniul energiei cu privire la oportunitățile
oferite prin rețeaua EEN (iunie 2015, Sfântu Gheorghe);
”Inovarea ca necesitate şi provocare pentru companii. Programe de finanțare pentru Inovare
destinate IMM-urilor în perioada 2014-2020” a fost tema a două seminarii organizate în luna
septembrie 2015, la Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș;
Diseminarea oportunităților de finanțare pentru IMM-uri, în perioada 2014-2020, a fost tema
workshop-ului organizat în luna octombrie 2015, la Brașov.

Cele șase evenimente s-au bucurat de prezenţa a peste 200 de persoane, reprezentând firme,
asociaţii de sprijin pentru întreprinderi, clustere şi autorităţi publice locale.
În vederea sprijinirii cooperării în afaceri și a dezvoltării activităţii de inte rnaționalizare a
firmelor din Regiunea Centru, ADR Centru a organizat 5 misiuni economice, în parteneriat cu alte
organizații membre EEN din țările Uniunii Europene. Două dintre acestea au fost organizate în
Germania: la Koln şi Hanovra, la începutul lunii mai 2015. Companiile din Regiunea Centru au
beneficiat de un program de întâlniri cu firme din Germania, selectate în prealabil de către aceştia
precum şi vizite la clustere din domeniul lemnului. Ambele misiuni economice au avut ca țintă
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companii din industria de prelucrare a lemnului și fabricarea mobilei. Misiunea economică de la
Hanovra s-a desfășurat în cadrul târgului LIGNA 2015.
În perioada 19 – 22 mai 2015, a avut loc cea de a treia misiune economică germană, organizată în
parteneriat cu organizații membre EEN din landurile Brandenburg și Turingia. De data aceasta, 11
companii din trei landuri situate în Estul Germaniei s-au aflat în Regiunea Centru (la Alba Iulia și
Sibiu) și au avut întâlniri de afaceri cu companii din Regiunea Centru.
O misiune economică româno-bulgaro-engleză a avut loc în
perioada 24-25 septembrie 2015, la Londra. În această
misiune economică au fost implicate trei companii și
organizații din Regiunea Centru, care au vizitat Clusterul
High Wycombe și au participat la întâlniri cu companii
membre ale clusterului britanic. Sectoarele economice vizate
de misiunea economică au fost prelucrarea lemnului și
fabricarea mobilei.
În perioada 22 – 23 octombrie 2015 a avut loc la
Brașov evenimentul de brokeraj al organizațiilor EEN, care
s-a desfășurat în cadrul celei de-a 6-a ediții a Conferinței
Clusterelor din Balcani și din zona Mării Negre: “Zilele
Clusterelor 2015”. Evenimentul de brokeraj a urmărit să
ofere un cadru propice pentru organizarea de întâlniri între
clustere, companii, asociații și universități din industriile
Brokeraj - „Zilele Clusterelor 2015”
culturale, creative, precum și cele conexe și să faciliteze
generarea de noi idei de afaceri și de proiecte care ar putea fi
finanțate prin programelor europene și fondurile structurale și de investiții.
La cele 5 evenimente au participat 86 entități din Regiunea Centru, în special companii, care au
luat parte la 195 întâlniri bilaterale organizate cu reprezentanți ai organizațiilor străine participante
din Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Serbia și Austria.
Editarea de materiale de informare, cu teme de interes pentru companii și transmiterea
periodică a acestora către baza de date cu companii și organizații din Regiunea Centru, gestionată
de echipa EEN din cadrul ADR Centru. Dintre aceste materiale, cele mai importante sunt
Newsletter-ul „INFO-BISNET” şi InfoWatch-ul, inițiate de membrii echipei de proiect ai ADR Centru
la începutul anului 2009. În anul 2015 au fost realizate șase numere ale newsletter-ului și 12 ediții
ale buletinului informativ de tip InfoWatch, prin care s-au oferit informaţii de actualitate din diferite
domenii. Cele 2 materiale informative sunt
transmise către un număr de aproximativ
1.440 de abonaţi
Au fost oferite o serie de servicii
gratuite de consultanţă firmelor din
Regiunea Centru, constând în acordarea, la
cerere, de răspunsuri la întrebări punctuale
pe teme europene și asistenţă în accesarea
programelor cu finanţare europeană. În
decursul anului 2015, echipa EEN din cadrul
Brokeraj - „Zilele Clusterelor 2015”
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ADR Centru a răspuns la un număr de 75 întrebări ale companiilor din România sau ale
partenerilor din ţările membre EEN. De asemenea, au fost oferite servicii de consultanță
companiilor din regiunea Centru care ne-au contactat pentru a obține informații privind sursele de
finanțare existente, prevederi legislative în vigoare și oportunități de colaborare în afaceri.
Prin intermediul serviciilor de cooperare în afaceri intermediate de echipa ADR Centru, 13
companii din Regiunea Centru au beneficiat de publicarea profilului de cooperare în afaceri pe
platforma de cooperare în afaceri a EEN care le-a oferit posibilitatea de a-și căuta parteneri de
afaceri în țările membre EEN.
Ca urmare a serviciilor de sprijin acordate pe perioada anului 2015 de echipa EEN din cadrul ADR
Centru, au fost semnate 4 acorduri comerciale între companii din Regiunea Centru și alte companii
străine și s-au perfectat alte două parteneriate în domeniul cercetării și transferului de know -how.
Pentru asigurarea unei bune implementări a proiectului, membrii echipei EEN au participat la
întâlniri de lucru organizate atât la nivel de consorțiu cât și la nivelul Enterprise Europe Network
România, unde au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii din cadrul Comisiei Europene. Astfel, în prima jumătate a anului 2015 au avut loc două
întâlniri ale consorţiului BISNet Transylvania. Datorită preocupărilor constante ale ADR Centru
pentru domeniul energiilor regenerabile, Agenția şi-a păstrat calitatea de membru în Grupul
Sectorial pentru Energie Inteligentă al Enterprise Europe Network, participând la activitățile
comune ale acestuia. Pentru o mai bună perfecționare în vederea acordării de servicii de inovare
și internaționalizare a IMM-urilor, reprezentanții ADR Centru au participat la 2 seminarii de
instruire în anul 2015 și la conferința anuală a tuturor membrilor EEN care a avut loc în B ruxelles,
Belgia, în perioada 8-10 iunie 2015. În cea de a doua jumătate a anului 2015 reprezentanții ADR
Centru au participat la o întâlnire a consorțiului BISNet Transylvania și la întâlnirea naționala EEN
România, unde a fost prezent și domnul José Puigpelat, șeful unității COSME din cadrul Agenției
Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din cadrul Comisiei Europene.
2.

Proiectul ”Califică-te pentru viitorul tău!”

Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DMI 2.3 ”Acces
și participare la formare profesională continuă”. Implementa rea proiectului a fost demarată în data
de 6 mai 2014 și s-a încheiat în data de 15
decembrie 2015. Proiectul a fost coordonat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională BucureștiIlfov şi implementat în parteneriat cu Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru, SC DAD
Expertise SRL, SC Lira COP Creative SRL,
Fundația
Centrul
pentru
Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș.
Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea
capitalului uman și creșterea calității forței de muncă , prin dezvoltarea și implementarea de
activități de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de
angajați din regiunile București-Ilfov, Centru și Nord–Vest, într-un interval de 20 de luni, în
vederea obținerii unei calificări complete.
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Rolul ADR Centru în cadrul acestui proiect a constat, în principal, în asigurarea calificării în
ocupațiile de ospătar și patiser, pentru 75 de angajați din Regiunea Centru. De asemenea, ADR
Centru a mai fost implicată în derularea de activități de informare, promo vare și publicitate a
proiectului, activități de consiliere și orientare profesională a angajaților și participarea la cursurile
de FPC, realizarea de achiziții conform bugetului aprobat , dar și în realizarea activităților de
management și coordonare la nivelul echipei de implementare. Pentru derularea acestor activități
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a beneficiat de un buget în valoare de 399.274,38 lei,
din care 8.384,76 lei a reprezentat contribuția proprie.
În calitate de partener în proiectul ”Califică-te pentru viitorul tău!”, în perioada 1 ianuarie 2015 –
31 decembrie 2015, ADR Centru a realizat următoarele activități:
A fost depus dosarul pentru acreditarea ADR Centru ca furnizor de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forței de muncă, respectiv pentru servicii de informare, consiliere
și orientare profesională, și s-a obținut autorizarea;
A fost selectat grupul țintă al proiectului; au fost înscrise la cursuri 81 de persoane: 54
persoane la cursul de ospătar și 27 persoane la cursul de patiser;
Au fost realizate activități de consiliere și orientare profesională pentru cele 81 de persoane
din grupul țintă al proiectului;
În luna aprilie a fost demarat cursul de
ospătar cu 2 grupe de cursanți; pentru grupa
1 cursurile s-au desfășurat la Albac, iar
pentru grupa 2 la Alba Iulia;
Programul de formare profesională în
meseria de Ospătar a fost finalizat în luna
septembrie, pentru ambele grupe de
cursanți, prin susținerea examenului de
absolvire; 52 de persoane din cele 54
înscrise la curs au obținut calificare în
meseria de ospătar.
În luna mai a fost demarat la Alba Iulia cursul de calificare în ocupația patiser pentru o grupă
de cursanți formată din 27 de persoane; cursul a fost finalizat în luna august prin susținerea
examenului de absolvire; toți cei 27 de participanți la curs au obținut calificarea în meseria
de patiser.
Finalizarea proiectului a fost marcată prin organizarea unui seminar de schimb de bune
practici în implementarea proiectelor POSDRU 2007-2013 ce a avut loc la Alba Iulia în data
de 9 decembrie 2015.
Din punct de vedere al activităților de management tehnic și financiar au fost întocmite și
depuse cererile de rambursare nr. 4, 5, 6 și 7.
Proiectul a fost finalizat în mod oficial în data de 15 decembrie 2015.
3.

Proiectul InnoCAP

Proiectul InnoCAP Transylvania “Servicii pentru consolidarea capacității de management al
inovării pentru IMM-urile din macro-regiunea 1 din România” a fost depus pentru finanțare în
cadrul Programului HORIZON 2020, apelul de proiecte H2020-Adhoc-2014-20, tema INNOVATION.
Apelul de proiecte a fost deschis doar pentru organizațiile membre Enterprise Europe Network, în
scopul de a furniza o categorie nouă de servicii, cele de sprijin în m anagementul inovării, pentru
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IM și servicii de key acount management. Proiectul va fi implementat pe perioada ianuarie 2015 –
decembrie 2016. Bugetul care îi revine ADR Centru în acest proiect este de 19250 Euro.
În prima jumătate a anului 2015, doi reprezentanţi ai ADR Centru au beneficiat de instruire pentru
utilizarea instrumentului IMP 3 rove şi obţinerea licenţelor de utilizare. Managementul inovării constă
în implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri. IMP 3 rove este o platformă
online, dezvoltată cu sprijinul Comisiei Europene, care oferă posibilitatea companiilor de a utiliza
chestionarul IMP 3 rove pentru a-și evalua potențialul de management al inovării și totodată de a
beneficia de un benchmarking care prezintă situația companiei în raport cu alte companii înscrise
pe platforma IMP 3 rove.
Instrumentului IMP³rove oferă o abordare
holistică asupra evaluării managementului
inovării ca un factor cheie pentru competitivitate.
Prin instrumentul IMP³rove se oferă o evaluare a
managementului inovării în companii pe baza
următoarelor dimensiuni cheie:
Strategia de inovare a companiei;
Cultura organizațională a inovării;
Managementul inovării în ciclului de viață
al produselor/serviciilor;
Factorii care favorizează inovarea;
Rezultatele din activitatea de inovare.
Principalul obiectiv al proiectului este de a ajuta IMM-urile din Regiunea Centru, cu potențial de
inovare, în a-și consolida capacitatea de management al inovării. Astfel, o comp anie din regiune
poate beneficia de o evaluare a capacității de management al inovării și de sprijin în realizarea
unui plan de acțiune care o va ajuta să-și îmbunătățească capacitatea de a-și gestiona potențialul
și procesele de inovare.
În cursul anului 2015 au fost realizate acțiuni de diseminare a proiectului, selectare și recrutare a
companiilor pentru a beneficia de serviciile de sprijin pentru îmbunătățirea managementului
inovării. Până la sfârșitul lunii decembrie 2015, trei companii fuseseră selec tate pentru a beneficia
de aceste servicii. O companie a beneficiat de asistență din partea expertului în inovare, din cadrul
ADR Centru, pentru completarea chestionarului IMP³rove.

B.

Pregătirea unor parteneriate şi proiecte de cooperare intra şi interregională

Această activitate presupune crearea condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii
CENTRU, prin:
identificarea şi realizarea de parteneriate şi proiecte d e cooperare cu regiuni europene;
atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de co operare, cercetare şi inovare;
facilitarea participării administrației publice locale şi regionale în parteneriate pentru
dezvoltarea de proiecte de interes local, regional şi european.
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Pe parcursul anului 2015, ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la elaborarea și
transmiterea mai multor cereri de finanțare în cadrul a 3 programe finanțate de Comisia Europeană
(ERASMUS+, INTERREG Europe, Programul Transnațional Dun ărea).
1.

Proiectul „Ecosystem of Cultural Incubators” (Ecosistem de Incubatoare Culturale)

Proiectul „Ecosystem of Cultural Incubators” (Ecosistem de Incubatoare Culturale) a fost inițiat
de către Polul Tehnologic din Pordenone - Italia, având ca obiectiv facilitarea transferului de bune
practici în ceea ce privește crearea și managementul incubatoarelo r culturale la nivel european, în
scopul pregătirii tinerilor absolvenți pentru ocuparea unor locuri de muncă în sectorul industriilor
creative.

Proiectul a fost depus spre finanțare în luna aprilie a anului 2015, în cadrul rundei a 2-a a
programului Erasmus+ al Comisiei Europene - Acțiunea 2: Cooperare pentru inovare și schimb de
bune practici - Parteneriate Strategice pentru tineri. Parteneriatul proiectului este format din 9
organizații partenere, din 7 state membre ale Uniunii Europene.
Principalele activități ale proiectului constau în:
Identificarea de modele de bune practici în ceea ce privește existența și funcționarea incuba toarelor culturale, la nivelul regiunilor participante și, în special, a modului în care acestea
sprijină tinerii cu abilități creative în inițierea unei afaceri sau găsirea unui loc de muncă;
Dezvoltarea unei metodologii comune de funcționare a incubatoarelor culturale, por nind de la
cele mai bune modele identificate în fazele anterioare de implementarea proiectului;
Crearea unei rețele europene de incubatoare culturale;
Crearea unui sistem de comunicare și schimb de cunoștințe între incubatoarele culturale
europene, ce va lua forma unei platforme web.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni. Valoarea grantului solicitat pentru
implementarea proiectului este de 299.892,00 Euro. Bugetul alocat ADR Centru pentru
implementarea activităților proiectului este de 3 4.639,00 Euro din care 29.639,00 Euro finanțare
nerambursabilă.
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2.
Proiectul ,,Beyond EDP” – “Improve the RIS3 effectiveness through the management of
the entrepreneurial discovery process (Îmbunătățirea eficacității RIS3 prin managementul
procesului de descoperire antreprenorială -EDP)
Proiectul ,,Beyond EDP” a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului de Cooperare
Interreg Europe 2014-2020, Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea aplicării politicilor de inovare.
Proiectul este coordonat de Agenția Regională de Inovare Centre Val de Loire din Franța şi va fi
implementat pe perioada a 5 ani (60 luni), în cazul în care va fi selectat pentru finanțare, împreună
cu alte 10 instituţii şi organizaţii din Franța, Spania, Germania, Italia, Polonia, R omânia, Olanda și
Suedia.

Obiectivul principalul al proiectului îl constituie îmbunătățirea strategiilor de specializare
inteligentă (RIS3) prin managementul procesului de descoperire antreprenorială (EDP) și
adaptarea mai bună a politicilor publice de cercetare – dezvoltare - inovare la nevoile economiilor
locale. Creșterea eficacității strategiilor de specializare inteligentă presupune crearea unor
ecosisteme la nivel regional capabile să detecteze noi oportunități și să le dezvolte pe cele
existente, pe de o parte, și să stimuleze capacitatea companiilor de valorificare a acestor
oportunități, pe de altă parte.
În cadrul acestui proiect, România este reprezentată de ADR Centru, instrumentul de politică vizat
prin participarea la proiect fiind Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru,
indicatorul specific acestui instrument fiind numărul de centre de transfer tehnologic sprijinite. Atât
în faza 1 a proiectului ”Învățarea interregională”, cât și în faza 2 a proiectului ”Monitorizarea
implementării”, activitățile principale ale proiectului sunt grupate în 3 pachete mari de lucru:
managementul proiectului, schimbul de experiențe și comunicare și diseminare.
Proiectul are un buget total de 2.362.681 Euro şi se va derula pe o perioadă de 60 luni. Bugetul
ADR Centru în acest proiect este de 178.873 Euro. Contribuţia proprie a ADR CENTRU este de
15% din bugetul care i-a fost alocat, respectiv 26.831 Euro.
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3.
Proiectul UNI2MARKET - “Universities becoming catalysts for innovation driven
regional economy” (Universitățile - viitori catalizatori ai economiilor regionale bazate pe
inovare)
Proiectul UNI2MARKET a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Interreg Europe 20142020, Obiectivul specific 1.2. Improving innovation delivery policies (Îmbunătățirea procesului de
furnizare a politicilor în domeniul inovării). Proiectul este coordonat de Universitatea din Pecs,
Ungaria şi va fi implementat pe perioada a 60 de luni (în cazul admiterii ca proiect câștigător),
împreună cu alte 8 organizaţii şi regiuni din Ungaria, Italia, Croația, Slovenia, Portugalia, Spania şi
România.
Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea politicilor publice de dezvoltare a zonelor care au suferit
transformări industriale:
pentru a le facilita trecerea de la industriile sau serviciile tradiţionale către industrii care
înglobează un grad ridicat de cunoaştere sau creativitate;
pentru a dezvolta un mediu mai atractiv pentru locuitori;
pentru a le face mai sustenabile din punct de vedere economic, social şi al mediului
înconjurător.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare regională şi a
programelor prin transferul unor instrumente politice de succes – în special a celor din domeniul
dezvoltării economice şi inovării – pentru a furniza mecanisme eficiente care să susţină trecerea
de la economiile tradiţionale către cele bazate pe cunoaştere, în regiunile care se confruntă cu
tranziţia economică, pentru a le face mai inteligente, verzi şi incluzive.
În Regiunea Centru, activităţile proiectului vor avea ca scop îmbunătăţirea eficienţei acţiunilor
vizate prin obiectivul specific 1.1 din Programul Operaţional Regional 2014 -2020. Prin participarea
în cadrul acestui proiect, ADR Centru va putea realiza un schimb ef icient, la nivel de politici şi
bune practici pentru dezvoltarea economică a zonelor aflate în tranziţie, cu partenerii proiectului.
De asemenea, vor fi create noi oportunităţi şi perspective de dezvoltare a unor reţele parteneriale
între regiunile partenere, care pot colabora pentru identificarea problemelor comune şi pot
concepe o abordare unitară în rezolvarea acestora.
Proiectul are un buget total de 1.676.354 Euro şi se va derula pe o perioadă de 60 de luni. Bugetul
ADR Centru în acest proiect este de 170.200 Euro. Contribuţia proprie a ADR CENTRU este de
15% din bugetul total: 25.530 Euro.
4.
Proiectul „Made in EU” – „Enhance support to SMEs and promotion of local products
among European regions” (Produs în UE – Îmbunătățirea politicilor de sprijinire a IMM-urilor
și de promovare a produselor locale, la nivelul regiunilor europene)
Proiectul „Made in EU - Enhance support to SMEs and promotion of local products among
European regions”, în traducere ”Produs în UE – Îmbunătățirea politicilor de sprijinire a IMM-urilor
și de promovare a produselor locale, la nivelul regiunilor europene” are ca punct de plecare
inițiativa irlandeză ”Made in Galway” – prezentată ca bună practică în cadrul proiectului GRISI
PLUS, finanțat prin programul INTERREG IV C și implementat de către ADR Centru, la nivel
regional, în perioada 2012-2014. Realizată prin contribuția și implicarea foștilor parteneri ai
proiectului GRISI PLUS, aplicația ”Made in EU” a fost depusă spre finanțare în cadrul primului apel
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al programului Interreg Europe 2014-2020– Axa prioritară 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici
și mijlocii, în luna iulie a anului 2015, de către partenerul lider: Agenția de Dezvoltare din
Heraklion – Grecia. Parteneriatul proiectului este format din 12 organiza ții partenere din 10 state
membre ale Uniunii Europene.
Obiectivul general al proiectului este
îmbunătăţirea politicilor adresate competitivităţii
IMM-urilor din regiunile participante în proiect,
pentru a furniza un sprijin mai bun şi mai eficient IMM-urilor (în special producătorilor şi artizanilor
locali), prin schimb de experienţă şi împărtăşirea de bune practici. Politicile abordate de fiecare
regiune parteneră sunt legate de programele pentru Creştere şi Ocupare. Activitățile proiectului vor
fi structurate în două faze: faza 1 - dedicată învățării interregionale și pregătirii punerii în aplicare
a lecțiilor învățate din cooperare, prin elaborarea unui plan de acțiune, faza 2 - dedicată
monitorizării punerii în aplicare a planurilor de acțiune. Alături de activitățile cu caracter tehnic,
specifice celor două faze de implementare, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, va
fi acordată o atenție deosebită activităților de management și comunicare, asigurându -se astfel,
atât atingerea obiectivelor asumate, cât și promovarea adecvată a acestora la nivel regional.
Durata de implementare a proiectului va fi de 48 de luni, fiecărei faze de implementare fiindu -i
alocate 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.572.100 Euro cu o contribuție din partea
programului INTERREG EUROPE de 84,14% - respectiv 1.322.150 Euro. Bugetul alocat Agenției
pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 133.700
Euro din care 113.645 Euro finanțare Interreg Europe, la care se adaugă o contribuție proprie de
20.055 Euro, sumă care urmează a fi partajată între ADR Centru și MDRAP în baza unui contract
de acordare a co-finanțării naționale.
5.
Proiectul „BIO4ECO” – “Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”
(Politici regionale durabile în domeniul bioenergiei: schimbarea jocului)
Proiectul BIO4ECO a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului Interreg Europe 20142020, Obiectivul specific 3.1. Improving low carbon economy policies (Îmbunătăţirea politicilor care
încurajează economiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon). Proiectul este coordonat de Centrul
de Ştiinţe Forestiere din Catalonia (Spania) şi va fi impleme ntat pe perioada a 54 de luni,
împreună cu alte 9 organizaţii din Spania, Franţa, Finlanda, Letonia, Italia, Slovenia, Bulgaria şi
România.
Scopul proiectului BIO4ECO este de a îmbunătăţi procesul
de stabilire a politicilor naţionale şi regionale, implementarea
acestora şi aplicarea lor în ceea ce priveşte tranziţia către o
economie cu emisii scăzute de CO 2 , utilizarea surselor de
energie regenerabilă, eficienţa energetică în clădiri, biomasa
forestieră şi agricolă. În cadrul proiectului BIO4ECO fiecare
regiune participantă îşi propune să îmbunătăţească un
instrument politic care are legătură cu obiectivul tematic al
proiectului - Îmbunătăţirea politicilor pentru reducerea
emisiilor de carbon. Instrumentele politice sunt programele operaţionale sau strategii le naţionale
sau regionale a căror implementare duce la atingerea obiectivului general de reducere a emisiilor
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de CO 2 , creşterea eficienţei energetice în clădiri, creşterea ponderii energiei din surse
regenerabile în mixul total de energie. În cazul Regiunii Centru, instrumentul politic abordat este
Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Acţi unile întreprinse în cadrul
proiectului vor duce la îmbunătăţirea managementului acestei axe şi la implementarea mai
eficientă a proiectelor finanţate în cadrul acestei priorităţi de investiţie.
Proiectul BIO4ECO, la fel ca şi celelalte proiecte dezvoltat e în cadrul programului INTERREG
EUROPE vor avea două etape de implementare. Prima etapă, cu o durată de 30 de luni, va consta
în derularea unor activităţi de învăţare la nivel interregional şi local, bazate pe schimburi de
experienţă. În cea de a doua etapă a proiectului, organizaţiile şi regiunile partenere vor monitoriza
implementarea planurilor de acţiune, durata acestei etape fiind de 2 ani. Prin participarea în cadrul
acestui proiect, ADR Centru are oportunitatea de a activa şi operaţionaliza reţele le parteneriale şi
clusterele existente în domeniul energiei, dar şi autorităţile locale beneficiare ale POR 2014-2020
şi de a îmbunătăţi portofoliul de exemple de bune practici şi soluţii în domeniul eficienţei
energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă şi reducerea emisiilor de CO 2 , pentru a
creşte impactul implementării Axei prioritare 3.1 a POR 2014-2020.
Bugetul total al proiectului este de 1.289.418,75 Euro şi se va derula pe o perioadă de 54 de luni.
Bugetul ADR Centru în acest proiect este de 117.000 Euro. Contribuţia proprie a ADR CENTRU
este de 15% din bugetul total: 17550 Euro.
6.
Proiectul „CRE:HUB” – „Policies for cultural CREative industries: the HUB for
innovative regional development” (”CRE:HUB – Politici pentru industriile culturale și
creative: Nucleul politicilor inovative de dezvoltare”)
Proiectul CRE:HUB este o inițiativă a Regiunii Basilicata din Italia având ca obiectiv general
îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională de la nivelul regiunilor participante,
concentrându-se cu precădere asupra instrumentelor politice destinate susținerii IMM-urilor din
sectorul industriilor creative. Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul primului apel al
programului Interreg Europe 2014-2020 – Axa prioritară 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici
și mijlocii, în luna iulie a anului 2015, de către un consorțiu format din 8 organizații partenere din 7
state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Regiunea Basilicata – Italia.
Obiectivul general al proiectului este
îmbunătăţirea politicilor şi a programelor de
dezvoltare regională în regiunile partenere
participante în proiect, în special pentru
programele pentru Creştere şi Ocupare,
sprijinirea creării şi dezvoltării de noi IMM-uri
în sectoarele creative şi culturale ca domenii
de bază pentru o creştere durabilă şi ocuparea
forţei de muncă.
Sectoarele culturale şi creative sunt domenii de dezvoltare strategică, după cum o dovedesc şi
Strategiile de Specializare Inteligentă, inclusiv pentru Regiunea Centru. Conform cerințelor
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programului Interreg Europe, proiectul este structurat în două faze de implementare: o prima fază
dedicată învățării interregionale și o a doua fază dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire
a instrumentelor politice care vizează tematica proiectului. O atenție deosebită în cadrul proiectului
va fi acordată implicării actorilor locali și regionali relevanți, în toate etapele procesului de
îmbunătățire a politicilor de sprijin a IMM-urilor din sectorul ICC, asigurându-se astfel faptul că
măsurile ce urmează a fi aplicate reflectă nevoile și dorințele acestora.
Durata de implementare a proiectului va fi de 48 de luni, fiecărei faze de implementare fiindu -i
alocate 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.514.919 Euro cu o contribuție din partea
programului INTERREG EUROPE de 83,81% - respectiv 1.269.632,65 Euro. Bugetul alocat
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de
149.080,00 Euro din care 126.718,00 Euro finanțare Interreg Europe 2014 -2020 la care se adaugă
o contribuție proprie de 22.362,00 Euro, reprezentând 15% din bugetul total alocat ADR Centru.
7.
Proiectul „FEITH” – “Fostering Enterprises Innovation Through Heritage” (Încurajarea
Inovării în Întreprinderi prin valorificarea Patrimoniului)
Proiectul FEITH a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG EUROPE 2014 2020, Obiectivul specific 2.1. Improving SMEs competitiveness policies (Îmbunătăţirea politicilor
pentru competitivitatea IMM-urilor). Proiectul este coordonat de Municipalitatea Erchie, Italia şi va
fi implementat pe perioada a 60 de luni (01.01.2016 – 31.12.2020), împreună cu alte 7 organizaţii
şi regiuni din Spania, Grecia, Italia, Slovenia, Bulgaria, Cipru şi România.
Obiectivul general al proiectului este specializarea regiunilor implicate în proiect în dezvoltarea
turismului, prin creşterea eficienţei politicilor publice care vizează acest segment, ca un factor de
creştere a economiei locale şi de
dezvoltare a competitivităţii teritoriale.
Proiectul are ca scop promovarea realizării
unei oferte culturale şi turistice bazată pe
obiective religioase, prin următoarele
acţiuni: promovarea obiectivelor religioase
de interes istoric, promovarea ospitalităţii
şi a serviciilor turistice, instruirea
resurselor umane (ghizi, manageri de hotel
etc). Sectorul turistic este caracterizat de
prezenţa
unui
mare
număr
de
microîntreprinderi, care se confruntă cu
multiple probleme financiare, probleme
legate de resurse umane determinate şi de
costuri mari de investiţii necesare intrării pe piaţă.
Activităţile proiectului vor avea ca scop îmbunătăţirea eficienţei acţiunilor vizate prin domeniul
strategic 5 al Planului de Dezvoltare Regională, în special prin stimularea creşterii competitivităţii
IMM-urilor care activează în acest sector şi crearea de noi locuri de muncă; susţinerea activităţilor
antreprenoriale care dezvoltă un avantaj competitiv şi optimizarea impactului politicilor în perioada
de programare 2014-2020, prin crearea de sinergii între diferitele finanţări disponi bile pentru
inovare şi investiţii private.
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Prin participarea în cadrul acestui proiect, ADR Centru va putea oferi companiilor din domeniul
turismului religios modele şi bune practici care să le ajute în creşterea competitivității. De
asemenea, vor fi create noi oportunităţi şi perspective de dezvoltare a unor reţele parteneriale
între regiunile partenere, care pot colabora pentru identificarea problemelor comune şi pot
concepe o abordare unitară în rezolvarea acestora. Proiectul are un buget total de 1.320 .250 Euro
şi se va derula pe o perioadă de 54 de luni. Bugetul ADR Centru în acest proiect este de 130.050
Euro. Contribuţia proprie a ADR CENTRU este de 15% din bugetul total: 19.507,50 Euro.
8.
Proiectul „Clusters 4Growth” – „Clusters for Smart Growth and Cross-Regional
Capitalisation” (Clustere pentru Creştere Inteligentă şi Capitalizare Trans -Regională)
Proiectul „Clusters for Smart Growth and Cross-Regional Capitalisation” a fost depus în cadrul
primului apel de proiecte al Programului Interreg Europe 2014-2020, Axa prioritară 2 Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătățirea politicilor
privind competitivitatea IMM-urilor. Proiectul vizează intensificarea impactului și eficienței
politicilor și programelor de dezvoltare de la nivel local și regional și susținerea creșterii
economice a IMM-urilor, în vederea dezvoltării clusterelor și a repoziționării acestora în lanțul
valoric. În acest sens, vor fi elaborate în comun planuri de acțiune personalizate și s e vor realiza
schimburi de bune practici între partenerii din proiect, actorii locali și experții externi în metodologii
inovatoare. Parteneriatul proiectului este format din 9 organizații partenere din 6 state membre ale
Uniunii Europene.
Principalul rezultat al proiectului Clusters4Growth îl reprezintă creșterea economică și crearea de
noi locuri de muncă, prin influențarea și îmbunătățirea a 8 tipuri de programe și obiective ale
FEDER, POR 2014-2020, politici regionale și RIS3, din 8 regiuni ale Uniunii Europene. ADR
Centru, în calitate de partener în proiect va contribui la succesul proiectului prin împărtășirea
experiențelor și învățarea din cele mai bune practici ale partenerilor, în domeniile: colaborarea
IMM-urilor și sprijinirea Clusterelor. Prin implicarea în acest proiect ADR Centru vizează
intensificarea gradului de implicare al Clusterelor și IMM -urilor în procesul de implementare a RIS3
și creșterea capacității acestora de a dezvolta strategii pe termen lung și de a implementa proiecte
de succes.
Durata de implementare a proiectului va fi de 48 de luni, fiecărei faze de implementare fiindu -i
alocate 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.447.251,00 Euro cu o contribuție din
partea programului INTERREG EUROPE de 85,00 % - respectiv 1.208.679,25 Euro. Bugetul alocat
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de
108.136,00 Euro din care 91.915,60 Euro finanțare Interreg Europe la care se adaugă o contribuție
proprie de 16.220,40 Euro, reprezentând 15% din bugetul alocat ADR Centru.
9.
Proiectul „YEntre” – Empowering youth in secondary education with entrepreneurial
competences and innovativeness to boost their intentions for entrepreneurship (Stimularea
competențelor antreprenoriale și spiritului inovator în rândul elevilor din ciclul secundar de
educație, în scopul încurajării intențiilor acestora de a deveni antreprenori).
Proiectul „YEntre” reprezintă una dintre cele 3 expresii de interes depuse de ADR Centru în cadrul
primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Acesta a fost depus
spre finanțare în cadrul Axei prioritare 1: Inovare si responsabilitate socială în Regiunea Dunării.
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Conform deciziei Comitetului de Planificare al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020,
pentru primul apel de depuneri de proiecte s-a
optat pentru o procedură în doi pași: în prima
fază fiind depuse doar expresii de interes,
urmând ca pentru cele evaluate pozitiv să fie
depuse aplicații complete în a doua fază. Faza
de depunere a Expresiilor de interes în cadrul
primului apel a fost deschisă în perioada 23 octombrie – 3 noiembrie 2015 și a fost finalizată prin
depunerea a 576 Expresii de interes.
Structura proiectului include 6 pachete de lucru, dintre care 2 vizează activitățile obligatorii de
management și comunicare. Punctul de plecare al proiectului va consta în realizarea unor analize
privind practicile didactice de la nivelul regiunilor participante , în ceea ce privește educația
antreprenorială realizată în școli la nivelul ciclului secundar. Pornind de la bunele practici
identificate în cadrul acestui proces, va fi elaborat un sistem electronic inovativ de predare a
competențelor antreprenoriale. Profesori și experți în educație de la nivel ul fiecărei regiuni
participante vor fi implicați în elaborarea și testarea sistemului de predare nou creat și vor
participa la sesiuni de instruite în ceea ce privește utilizarea acestuia în actul de predare. In ultima
fază de implementare a proiectului va fi elaborat un set de recomandări politice având ca obiectiv
crearea unui context favorabil pentru aplicarea rezultatelor proiectului la scară largă în școlile din
regiunile participante și nu numai.
Coordonatorul proiectului este Centrul de Cercetare Ș tiințifică Bistra-Ptuj (Slovenia), iar
parteneriatul proiectului este format din 11 organizații din cadrul Uniunii Europene, o organizație
din afara Uniunii Europene și 5 organizații cu caracter de parteneri asociați (fără buget alocat).
Bugetul total al proiectului este de 2.194.415 Euro, iar bugetul ADR Centru este de 158.950 Euro
cu o cofinanțare FEDR de 85% și 15% contribuția proprie (23.842,5 Euro).
10. Proiectul „TEEM” – Transnational Capacity Building and Cooperation for Enhanced
Employability of Marginalized Young People including Roma (Cooperare transnațională în
scopul îmbunătățirii accesului pe piața ocupațională pentru tinerii din comunitățile
marginalizate, inclusiv a tinerilor de etnie romă).
Proiectul „TEEM” reprezintă o alta expresie de interes depusă de ADR Centru în cadrul primului
apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Acesta a fost depus spre
finanțare în cadrul Axei prioritare 4: Bună guvernanță în Regiunea Dunării.
Proiectul va debuta prin realizarea de către fie care partener a unei analize privind nevoile și
provocările cu care se confruntă regiunea de proveniență, în ceea ce priveșt e accesul tinerilor din
grupurile marginalizate, inclusiv a tinerilor de etnie romă , pe piața muncii. Pornind de la rezultatele
acestor analize și de la bunele practici identificate în acest proces va fi elaborată o Strategie
comună de îmbunătățire a accesului tinerilor din grupurile marginalizate, inclusiv a tinerilor de
etnie romă, pe piața ocupațională. Această strategie va fi pusă în aplicare la nivelul fiecărei regiuni
participante, prin intermediul unor planuri de acțiune specifice care vor include acțiuni pilot. În
scopul asigurării resurselor financiare necesare implementării acțiu nilor pilot, partenerii proiectului
vor realiza activități de inventariere a programelor de finanțare existente și acolo unde este posibil
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vor lucra alături de Autoritățile de Management pentru ajustarea programelor la nevoile și
provocările identificate. Rezultatele și impactul implementării acestor acțiuni pilot vor fi prezentate
public în cadrul raportului final și diseminate în cadrul conferinței internaționale ce va fi organizată
la finalul proiectului.
Coordonatorul proiectului este Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (Germania),
iar consorțiul proiectului este format din 9 parteneri din Uniunea Europeană, 2 parteneri din afara
Uniunii Europene și 5 parteneri asociați (fără buget alocat). Bugetul total al proiectului este de
2.356.519 Euro, din care bugetul ADR Centru este de 146.278 Euro, cu o cofinanțare FEDR de
85% și 15% contribuția proprie (21941,7 Euro).
11. Proiectul „CHESTNUT” – CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for
sustainable Urban Transport (Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru
Transport Urban Durabil)
Proiectul CHESTNUT reprezintă cea de-a treia expresie de interes depusă de ADR Centru în
cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Acesta a fost
depus spre finanțare în cadrul Axei prioritare 3: O mai bună conectivitate și responsabilitate
energetică în Regiunea Dunării.
Obiectivul principal al proiectul CHESTNUT este de a contribui la dezvoltarea unui transport
ecologic, mai bine conectat și interoperabil, la crearea unui sistem mai sigur și funcțional în zonele
urbane din regiunea Dunării, bazat în general pe integrarea mai multor mijloace și modalități de
transport durabil, precum transportul public, deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos, utilizarea
vehiculelor electrice. În timp ce rețeaua TEN-T și o mai bună exploatare a fluviului Dunărea, ca și
cale de transport, ar putea îmbunătăți transportul populației și al bunurilor pe distanțe lungi, acest
lucru nu ar rezolva problemele interne mari care afectează or așele și împrejurimile acestora, în
termeni de mobilitate, datorită activităților intense de afiliere și participare la viața comunității
precum și transportului pe distanțe scurte care se realizează cu mașina. Combinarea acestor
factori diverși duce la congestionarea traficului, zgomot, poluare, emisii de CO 2 , accidente.
Proiectul CHESTNUT va aborda aceste provocări prin dezvoltarea unei metodologii comune care
să prezinte scenarii de mobilitate, realizarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP),
implementarea de acțiuni pilot. Proiectul va încerca să intensifice cooperarea dintre actorii cheie
(autorități regionale și locale, companii de transport public, organizații care administrează servicii
de bike-sharing, car-sharing, promotori ai mobilității electrice, ONG-uri etc.) pentru a consolida și
dezvolta un sistem de transport echilibrat și ecologic. În cadrul proiectului vor avea loc circa 40 de
întâlniri la nivel regional/local și 5 întâlniri transnaționale , la care vor participa 80 de organizații.
De asemenea, printre indicatorii de rezultat se numără 12 Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă,
12 soluții practice testate prin proiecte pilot.
Proiectul va fi implementat de un consorțiu format din 12 partener i din Uniunea Europeană, 1
partener din afara Uniunii Europene (Bosnia – Herțegovina ) și 2 parteneri asociați. Coordonatorul
proiectului este reprezentat de Municipalitatea Velenje din Slovenia. Bugetul total al proiectului
este de 2.424.000 Euro, ADR Centru dispunând de un buget de 175.000 Euro cu o cofinanțare
FEDR de 85% și 15% contribuția proprie (26250 Euro).
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C. Activitatea Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru
Este vorba despre activitățile din cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană prin
intermediul apelului de propuneri de selectare a structurilor gazdă pentru centrele de informare ale
Reţelei Europe Direct în perioada 2013-2017 și implementat în perioada ianuarie 2013 –
decembrie 2017.
Obiectivul general al Centrului îl
constituie îmbunătăţirea nivelului de
informare al cetăţenilor Regiunii Centru
în ceea ce priveşte drepturile
cetăţenilor,
legislaţia
europeană,
programele de finanţare, activităţile
instituţiilor europene.
Bugetul Centrului de informare Europe
Direct Regiunea Centru pentru anul
2015 a fost de 33.400 Euro, din care 20.000 Euro reprezintă
finanțarea acordată de Comisia Europeană, iar 13.400 Euro
contribuția proprie a ADR Centru.
Atelier de scriere proiecte finanțabile
prin programul ”Europa creativă”

Pe parcursul anului 2015, echipa Centrului a desfăşurat următoarele activităţi:
s-au acordat informaţii, consultanţă unui număr de 78 de persoane care s -au adresat
Centrului direct, telefonic şi prin e-mail
Crosul Europei în Cetatea Alba Carolina - 2015
s-a actualizat frecvent pagina de
internet www.europedirect-adrcentru.ro
cu știri relevate despre activitățile
Centrului și ale instituțiilor europene,
știrile fiind accesate de 53.000 de ori
pe parcursul anului 2015
s-au derulat trei concursuri pentru
tineri, mass-media și cetățenii din
România.
Europe Direct Regiunea Centru a participat la trei târguri. Târgul de turism Rural de la
Albac, la Târgul pentru energii Regenerabile ALEA, precum și la Târgul Apelor Minerale
din Covasna, unde cei peste 2000 de participanți (cumulat) au primit informații despre
UE, despre serviciile oferite de către Centru, precum și materiale promoționale.
au fost elaborate două tipuri de publicații în cadrul proiectului: între materialele tipărite
fiind vorba de o hartă a obiectivelor turistice realizate prin fonduri europene, precum și o
broșură despre diversitatea multiculturală gastronomică; în timp ce alt gen de materiale
publicate a fost reprezentat de trei produse video/mini-filme cu animație și imagini
referitoare la Sursele de finanțare nerambursabile, Planul de Mobilitate Urbană și rolul
unei Strategii de Dezvoltare Inteligentă.
În luna august a avut loc la Alba Iulia întâlnirea Rețelei Centrelor Europe Direct din România, la
care au participat 50 de persoane pe perioada 19-23 august, în care Centrul Europe Direct
Regiunea Centru a organizat o serie de activități pentru echipa Europe Direct din România,
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precum și un eveniment social de strângere de fonduri pentru o casă de copii din Alba Iulia – prin
vânzarea unor lucrări realizate de copii: tablouri, picturi, obiecte artizanale.
Pe parcursul anului 2015 s-au organizat 7 evenimente:
1.
Crosul Europei, în data de 8 mai 2015 - Ziua Europei, organizat pe traseele din perimetrul
Cetății Alba Iulia, evenimentul reunind peste 800 de participanți.
2.
Atelier de scriere proiecte finanțabile prin
programul ”Europa pentru cetățeni”, 15 iunie
2015, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru
de la Sibiu, la care au participat peste 30 de
persoane din toată România, dar și din alte țări.
3.
Atelier de scriere proiecte finanțabile prin
programul ”Europa creativă”, 16 iunie 2015, în
cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, la care au
participat peste 40 de persoane din toată România, dar și din alte
țări.

Atelier de scriere proiecte finanțabile
prin programul ”Europa pentru cetățeni”

4.
Întâlnire
partenerială cu Regiunea
Le Marche, Italia, 29 iulie
2015, În acest an, dedicat
dezvoltării
europene,
Centrul
Europe
Direct
Regiunea Centru din cadrul
ADR Centru, a găzduit
întâlnirea
dintre
reprezentanții Regiunii Centru și Regiunii Le Marche, alături de reprezenta nții Consiliul Județean
Alba și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba. Întâlnirea a reunit peste 30 de persoane.
5.
În parteneriat cu Universitatea Transilvania Brașov, prin Centrul de Informare, Consiliere și
Orientare a Carierei, s-a organizat, în data de 10
decembrie 2015 un Seminar de cultură
antreprenorială, adresat studenților care sunt
interesați să își lanseze propria afacere. Seminarul
a vizat informarea participanților cu privire la
programele de finanțare care sprijină antreprenorii,
demersurile ce trebuie făcute în vederea înființării
unei societăți comerciale și modul de completare a
unei cereri de finanțare. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Internațional de Conferințe al
Universității Transilvania, participând 25 de studenți de la facultățile cu profil economic, inginerie
sau resurse umane.
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6.
În 3 decembrie 2015,
Centrul
Europe
Direct
Regiunea Centru, a organizat
alături de structura gazdă, în
cadrul Conferinței de final de
POR 2007-2013, o secțiune
referitoare la valoarea adăugată
pe care o pot aduce comunitățile locale din România în
atingerea obiectivelor globale,
susținută în contextul Anului
European pentru Dezvoltare. O
prezentare succintă a acestor obiective a fost realizată de dom nul Ștefan Cibian, profesor în cadrul
Departamentului de Științe Politice din cadrul Universității Babeș - Bolyai UBB Cluj. La acest
eveniment au participat 70 de persoane.
7.
Eveniment de premiere a câștigătorilor celor trei concursuri organizate de CIED
Regiunea Centru în 2015, ce a avut loc în 17 decembrie 2015 la sediul ADR Centru , unde au
participat 46 de persoane (tineri și
jurnaliști). Evenimentul a fost apreciat de
către toți participanții. Câștigătorii au
intrat în posesia premiilor aferente
concursurilor la care au participat.
Ceilalți participanți au primit materiale
promoționale personalizate, materiale
informative editate de către Centrul
Europe Direct Regiunea Centru, precum
și materiale informative Regio. Presa
națională și locală online a reflectat acest eveniment, evidențiind succesul de care s -au bucurat
concursurile ADR Centru și evenimentul de premiere.
Alte activități ale Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru, au constat în:
Organizarea a trei concursuri, după cum urmează:
o unul dedicat celor mai reușite proiecte de tineret;
o unul dedicat identificării obiceiurilor și tradițiilor culturale din Regiunea Centru, și nu
numai. Prin acest concurs s-au premiat cele mai expresive obiceiuri și cele mai
apreciate rețete gastronomice vechi sau tradiționale;
o unul prin care s-au premiat jurnaliștii din Regiunea Centru care au realizat/editat
materiale de informare pe teme europene, într-un mod original și atractiv.
 Realizarea de obiecte promoţionale, distribuite cu ocazia evenimentelor organizate.
 s-au promovat activitățile, dar și acțiunile europene, strategiile și politicile noi ale UE, prin
intermediul contului de Facebook al Centrului.
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D. Cooperarea cu parteneri din alte regiuni europene
În decursul anului 2015, ADR Centru a continuat relațiile parteneriale cu Landul Brandenburg Germania.
Parteneriatul cu Landul Brandenburg este susținut și prin activitatea Reprezentantului oficial
pentru chestiuni de parteneriat bilateral între cele două Regiuni europene, al cărui birou
funcționează, din anul 2009, în sediul ADR Centru din Alba Iulia.
a.

Misiune economică româno-germană.

În cadrul parteneriatului dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg, cooperare a economică a
jucat un rol important. În decursul
celor aproape 15 ani de istoric al
cooperării au fost organizate mai
multe misiuni economice bilaterale,
care au oferit prilejul companiilor
din Germania să prospecteze
mediul de afaceri din Regiunea
Centru și să deschidă calea pentru
crearea
de
noi
colaborări
economice între cele două regiuni.
În perioada 18-22 mai 2015 a fost
organizată
o
nouă
misiune
economică româno-germană, la care au participat companii și organizații din Landurile germane:
Brandenburg, Turingia și Saxonia-Anhalt. Companiile din cele trei landuri germane au avut
întâlniri cu 98 de companii din Regiunile Nord -Vest și Centru. În total, au fost înregistrate 131 de
întâlniri bilaterale între companiile germane și cele din România.
b.

Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu organizații din Landul Brandenburg

În vederea îmbunătățirii politicilor regionale care vizează dezvoltarea zonelor periferice, ADR
Centru, împreună cu Institutul pentru Noua Industrie
Culturală din Cottbus, au discutat asupra dezvoltării unui
proiect care să investigheze potențialul de dezvoltare al
zonelor/regiunilor industriale periferice din Europa și să
dezvolte instrumente de planificare pentru valorificarea
acestor zone.
În dezvoltarea acestui proiect vor fi atrase și alte regiuni
din Europa care vor contribui, prin experiența lor, la
conceperea acestor instrumente și, ulterior, la
îmbunătățirea politicilor locale/regionale.
Proiectul urmează să fie depus pentru finanțare în
cadrul celui de-al doilea apel al Programului INTERREG EUROPE, în primăvara anului 2016.
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DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI
ACTIVITATEA SERVICIILOR SUPORT
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CAPITOLUL VI – DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI
SERVICIILE SUPORT
Toate activitățile și rezultatele Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au fost susținute de
activitatea serviciilor suport: asistență tehnică, audit intern, resurse umane, juridic, IT și
contabilitate.
Pe parcursul anului 2015 Serviciul Asistență Tehnică al ADR Centru a derulat activități privind
implementarea contractelor de finanţare încheiate cu MDRAP din Axa 6 – Asistenţă Tehnică a
POR 2007-2013, DMI 6.1 şi DMI 6.2: ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2013 – 31.12.2015 pentru
OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a P OR 2007 –
2013” finanțat prin DMI 6.1 și ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2013 – 31.12.2015 pentru OI din
cadrul ADR CENTRU în informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 – 2013”
finanțat prin DMI 6.2. În acest sens au fost elaborate și transmise la AM POR 8 rapoarte de
progres, care au reflectat activităţile derulate prin contracte şi rezultatele obţinute pe parcursul
anului 2015, precum şi 8 cereri de rambursare (4 aferente DMI 6.1 și 4 aferente DMI 6.2) .
Totodată, în anul 2015 Serviciul Asistență
Tehnică a derulat activități privind implementarea contractelor de finanţare încheiate cu MFE
din Axa 5 – Asistenţă Tehnică a POS CCE 20072013, DMI 5.1 şi DMI 5.2: ”Sprijin acordat în
perioada 11.03.2013 – 31.12.2015 pentru OI
POS CCE din cadrul ADR CENTRU în
managementul, implementarea, monitorizarea şi
controlul la nivel regional a POS CCE 2007 2013” finanțat prin DMI 5.1 și ”Sprijin acordat în
perioada 11.03.2013 – 31.12.2015 pentru OI
POS CCE din cadrul ADR CENTRU pentru comunicare şi tehnologia informaţiei, care vin în
sprijinul implementării la nivel regional a POS CCE 2007 - 2013” finanțat prin DMI 5.2. În acest
sens au fost elaborate și transmise la AM POS CCE 8 rapoarte de progres, care au reflectat
activităţile derulate prin contracte şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2015, precum şi 8
cereri de rambursare (4 aferente DMI 5.1 și 4 aferente DMI 5.2) .
De asemenea, Serviciul Asistență Tehnică a derulat și activități privind implementarea contractului
de finanţare „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvol tare al Polului de
Creştere Braşov”, finanţat din Axa Prioritară 1 a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, DMI
1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor struct urale”, activități care au
constat, în principal, în elaborarea şi transmiterea la AM POAT a 4 rapoarte de progres, care au
reflectat activităţile derulate prin contract şi rezultatele obţinute pe parcursul primului semestru al
anului 2015 și a 4 cereri de rambursare.
Scopul auditului intern este să contribuie la realizarea obiectivelor ADR Centru , oferind o evaluare
independentă a sistemelor de control intern ale ADR Centru. În cursul anului 2015, Serviciul Audit
Intern din cadrul ADR Centru:
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A desfășurat misiunile de audit intern
prevăzute în Planul de audit intern pentru
2015 (4 misiuni aferente POR, 2 misiuni
aferente POS CCE și o misiune pentru
activitatea internă),
A acordat suport pe parcursul misiunilor
de audit extern desfășurate la nivelul
ADR Centru (3 ale Autorității de Audit
pentru activitatea aferentă POR, 3 ale
Autorității de Audit pentru activitatea
aferentă POS CCE), inclusiv urmărirea și raportarea implementării recomandărilor,
A făcut obiectul unei evaluări a Serviciului Audit Intern de la nivelul MDRAP privind
îndeplinirea sarcinilor compartimentelor de audit intern și îmbunătățirea calității activității
de audit intern la nivel de OI.
A realizat planificarea misiunilor de audit intern pentru 2016 (plan anual de audit intern
pentru 2016), precum și planificarea strategică (plan multianual de audit intern 2016 2018),
A realizat modificarea manualului de audit intern (pentru POR) în conformitate cu
legislația în vigoare și cu îndrumarea acordată de Serviciul Audit Intern de la nive lul
MDRAP.
Prin activitatea Serviciului de Resurse Umane s-au creat condiţiile propice de derulare a
celorlalte activităţi ale Agenţiei. Pe lângă activitatea de administrare a personalului, serviciul a
realizat recrutarea și angajarea a 4 noi persoane în cadrul OI POR și transferul personalului din
cadrul altor departamente/servicii în cadrul Departamentalului Organ ism Intermediar POR și POS
CCE și includerea unor angajați în cadrul personalului suport
pentru Organism Intermediar POR și POS CCE. Tot în cursul
anului 2015, 4 persoane și-au încetat raporturile de muncă
cu ADR Centru. L-a sfârșitul anului 2015 s-a făcut evaluarea
personalului.
Astfel, ADR Centru avea la sfârşitul anului 2015 un număr
121 de angajaţi din care 118 activi. Indicele fluctuaţie i
personalului la sfarsitului anului 2015 a fost de 3,31%
comparativ cu anul 2014, în care indicele reprezenta un
procent de 4,14%. În cursul anului 2015, 67 de angajaţi ai
Agenţiei au participat la programe de instruire din
următoarele domenii: ajutor de stat, programare 2014-2020,
prevenirea situațiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte
de interese si nereguli, evaluare program, analiză cost-beneficiu; achiziții publice, managementul
informațiilor; management de proiect; managementul comunicării.
Asistenţa juridică acordată de către personalul din cadrul Serviciului Juridic a constat în:
redactarea acţiunilor, apărărilor, notelor şi concluziilor precum şi reprezentarea Agenţiei în faţa
instanţelor judecătoreşti, în cadrul litigiilor în care instituția a avut calitatea de parte reclamantă
sau parte pârâtă, a organelor de urmărire penală, inclusiv în raporturile acestora cu autorit ăţile şi
instituţiile publice. În aceeaşi măsură, în calitate de serviciu suport a acordat asistenţă juridică şi
consiliere pentru personalul din cadrul direcţiilor/departamentelor/serviciilor Agenţiei; a soluţionat
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contestaţiie, plângerile şi alte cereri cu caracter juridic sau litigios; a întocmit, redactat, verificat şi
vizat din punct de vedere al legalităţii contractele încheiate de Agenţie, conform legislaţiei
comerciale și civile şi intereselor Agenţiei, a vizat din punct de vedere juridic contractele de
finanţare încheiate în cadrul POR 2007 - 2013 și POS CCE 2007 – 2013, sau în cadrul altor
programe, precum și actele
adiţionale la acestea; a participat
la derularea procedurilor de
achiziţii interne de bunuri, servicii
şi lucrări, în cadrul cărora Agenţia
este autoritate contractantă; a
întocmit, avizat şi contrasemnat
actele juridice şi dispoziţiile
directorului general ADR Centru.

Pe parcursul anului 2015, Departamentul Managementul Informației și Gestionarea
Documentelor a desfăşurat următoarele activităţi:
a asigurat funcționarea infrastructurii SMIS, a coordonat și sprijinit activitatea de introducere a
datelor oferind totodată consultanță și instruire pentru utilizatori
a oferit consultanță de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul angajați în cadrul ADR
Centru, asigurând totodată funcționarea infrastructurii tehnice: calculatoare, echipamente de
rețea, echipamente de comunicații, servere, echipamente de stocare date,
în cadrul Sistemului de Management al Documentelor au fost gest ionate aproximativ 40.000
documente
a continuat procesul de arhivare
electronică a documentelor aferente POR
/POS CCE, inclusiv a documentelor aflate
în arhiva istorică, împreună cu suport
extern fiind prelucrate peste 10.000
dosare, cuantificând aproximativ două
milioane de file;
a fost consolidată infrastructura IT în
vederea
scanării
și
prelucrării
documentelor de implementare a POR
prin achiziționarea de echipamente și
software
a fost consolidată infrastructura IT în
vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării activității personalului instituției (servere,
echipamente back-up date, calculatoare, software)
a asigurat actualizarea paginilor web ale Agenției (www.adrcentru.ro, www.regio-adrcentru.ro,
www.poscce.adrcentru.ro și www.europedirect-adrcentru.ro) cu informațiile furnizate de către
departamentele/serviciile ADR Centru - au fost create/actualizate 470 de pagini ale site-urilor
ADR Centru
a fost asigurat suportul în organizarea diferitelor evenimente ale Agenţiei , prin multiplicarea
diferitelor materiale, dar şi asigurarea logisticii pe parcursul evenimentelor
a participat la realizarea achizițiilor, prin definirea specificațiilor tehnice și participare la
procesul de evaluare.
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În cursul anului 2015 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la:
Organizarea și coordonarea activității Departamentului Economic, respectarea reglementărilor
contabile specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial , cu preponderență a activităților
cu destinație specială desfășurate de către ADR Centru, a tuturor operațiunilor financiar
contabile, care afectează patrimoniul Agenției, cu respectarea legislației în vigoare;
gestionarea patrimoniului Agenției;
Respectarea principiilor contabile generale, respectiv principiul continuității activității , principiul
prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul intangibilității exercițiului financiar,
principiul necompensării între elementele de activ și de datorii sa u între elementele de venituri
și cheltuieli;
Verificarea, analiza şi controlul operațiunilor financiar - contabile, înregistrate, conform
legislaţiei; supervizarea activității departamentului economic. Exercitarea controlului financiar
preventiv conform legislației și procedurilor.
Efectuarea operaţiunilor de încasări şi
plăţi, evidențierea corectă a veniturilor şi
cheltuielilor aprobate prin Bugetul de
venituri şi cheltuieli al Agenţiei;
Efectuarea corectă şi cronologică a
înregistrărilor contabile;
Implementarea Contractelor de servicii
încheiate cu MDRAP, Ministerul Fondurilor
Europene și Ministerul Economiei – cu
finanțare din Axele de Asistență Tehnică
POR, POS CCE și POAT. Gestionarea
actelor contabile, evidențierea tuturor
operațiunilor financiar contabile pe conturi analitice dedicate ;
Întocmirea, circulația şi arhivarea documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor
contabile;
Gestionarea proiectelor regionale aflate in implementare, evidențierea distinctă a tuturor
operațiunilor financiar contabile generate de implementarea lor;
Analizarea modului de utilizare a resurselor materiale și financiare ale Agenției, prin utilizarea
informației economice;
Analizarea capacității de încasare a veniturilor prevăzute, pentru fiecare su rsă de finanțare,
conform Bugetului,
Analizarea încadrării cheltuielilor în prevederile bugetare;
Efectuarea corectă și la timp a calculului drepturilor bănești ale person alului, verificarea
calculului și acordarea drepturilor salariale ale personalului Agenţiei, verificarea, declararea și
plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului, conform legislației;
Organizarea operațiunilor de casă conform actelor normative în vigoare, verificarea și plata
deconturilor de cheltuieli ale salariaților, care au efectuat deplasări, conform documentelor
justificative.
Elaborarea documentelor lunare de sinteză, a balanței de verificare analitică, registrului jurnal,
notelor contabile.
Asigurarea aprovizionării continue cu bunuri materiale , consumabile necesare desfășurării
activității personalului.
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Asigurarea materialelor și a serviciilor de întreținere și reparații, în vederea bunei funcționări a
parcului auto al Agenției.
Asigurarea întreținerii, amenajării și reparațiilor necesare la spațiile Agenției.
Organizarea și coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei, cu respectarea
normelor legale în vigoare;
Întocmirea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil, precum şi alte rapoarte şi situații, în
vederea prezentării Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru și auditarea acestora de
către un auditor independent,
conform legislației specifice ;
Verificarea
situațiilor
financiare
anuale și întocmirea Raportului
pentru fiecare an financiar de către
Comisia de cenzori;
Elaborarea bugetului anual de
venituri şi cheltuieli al Agenției, a
bugetului multianual, efectuarea
execuției bugetare.
Aplicarea şi actualizarea procedurilor
operaționale, care sunt în gestionarea Departamentului Economic.
Activitatea financiară a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru este prezentată în detaliu în
Raportul privind execuția bugetară a ADR Centru pentru anul 2015.
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CONCLUZII
Activitatea ADR Centru în cursul anului 2015 s-a axat, în principal, pe implementarea la nivel
regional a Programului Operaţional Regional 2007-2013, pe finalizarea activităților de planificare şi
programare regională în vederea pregătirii pentru perioada de programare 2014-2020 și
demararea implementării POR 2014-2020. De asemenea, în această perioadă s-a continuat
implementarea operațiunilor din cadrul Axelor prioritare 1 și 3 a le POS CCE 2007-2013 care au
fost delegate către ADR Centru, precum şi implementarea de proiecte regionale de cooperare intra
şi interregionale.
Astfel, putem concluziona acțiunile principale:
Finalizarea și aprobarea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a Strategiei de
Specializare Inteligentă a Regiunii Centru și actualizarea Planului Regional de Dezvoltare
2014-2020 cu concluziile rezultate din strategia de specializare inteligentă .
Finalizarea și aprobarea de CDR Centru a listei proiectelor prioritare finanțabile din POR 2014 2020 pe infrastructură rutieră, precum și demararea și finalizarea a două studii regionale: unul
privind potențialul de dezvoltare socio-economică a Văii Mureșului și unul privind creșterea
gradului de absorbție a fondurilor europene;
Monitorizarea proiectelor contractate în cadrul POR 2007 -2013 – 491 proiecte contractate până
la 31.12.2015 având o valoare a sumei solicitate de 579,55 milioane euro, la care s-au realizat
521 de vizite trimestriale de monitorizare în cursul anului 2015;
Semnarea a 10 contracte de finanţare în cadrul POR 2007-2013, contracte având o valoare
totală a sumei solicitate de 6,10 milioane euro;
Verificarea a 524 cereri de rambursare în cadrul POR 2007-2013, la care s-au realizat 116
vizite în teren. Verificarea a 167 de dosare de achiziții. Ridicarea gradului de absorbție la nivel
regional la 70,27%.
Organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri, evenimente cu potenţialii
solicitanţi de fonduri şi cu beneficiarii de proiecte (61 de evenimente la care au participat peste
3098 de persoane din cadrul autorităţilor naţionale, autorităţilor locale, mediului de afaceri,
societății civile etc);
Asigurarea de consultanţă şi asistenţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, în cadrul
POR, prin cele 256 cereri de informaţii rezolvate;
Demararea implementării POR 2014-2020 în urma aprobării, la data de 23 iunie 2015, a
acestui program de către CE. Acesta are o alocare de 6,7 miliarde euro din FEDR (690,38
milioane euro FEDR la nivelul Regiunii Centru) și 12 axe prioritare, care includ ca domenii de
finanțare următoarele: sprijinirea IMM-urilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană și
mobilitatea urbană, restaurare obiective de patrimoniu, reconversie zone degradate și
abandonate, infrastructură rutieră, dezvoltarea turismului și infrastructura de sănătate, socială
și educațională.
Publicarea spre consultare a 6 ghiduri ale solicitantului – condiții specifice de accesare a
fondurilor pentru POR 2014-2020 (infrastructură rutieră, microintreprinderi, patrimoniu,
regenerarea orașelor, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, stațiuni turistice) pentru
care ADR Centru a transmis 15 scrisori cu observații și propun eri.
Organizarea de evenimente privind POR 2014-2020: o caravană regională, o conferință
internațională și 2 întâlniri de lucru în cadrul cărora au participat aproximativ 870 persoane și
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au fost discutate aspecte legate de accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020, în
special prin POR 2014-2020. De asemenea, angajații ADR Centru au participat, în cursul
anului 2015, la 12 întâlniri la nivel național legate de pregătirea POR 2014 -2020.
Contractarea a 66 de proiecte de la nivel regional în cadrul POS CCE cu o valoare totală a
sumei solicitate de 243 milioane lei;
Monitorizarea a 803 de proiecte în cadrul POS CCE 2007-2013, cu o valoare totală a sumei
solicitate de 709,63 milioane lei, la care au fost plătite ca urmare a cererilor de rambu rsare
depuse și verificate suma de 497,27 milioane lei;
În cursul anului 2015 s-au realizat activități de implementare la 4 proiecte regionale din
domeniul serviciilor de sprijin pentru IMM-uri și inovării, formare și orientare profesională și
informare cetățeni pe domeniile și politicile UE. Aceste proiecte sunt implementate la nivel
regional de către ADR Centru şi au o valoare totală de peste 336.000 euro.
De asemenea ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la elaborarea și transmiterea a
11 cereri de finanţare în cadrul programelor ERASMUS+, Interreg Europe și Transnațional
Dunărea. Proiectele depuse au vizat domenii precum incubatoarele culturale, specializarea
inteligentă, inovarea, sprijinirea firmelor, antreprenoriatul, bioenergie, indust rii creative,
patrimoniu, comunități marginalizate și mobilitate și au o valoare totală aferentă ADR Centru
de 1.501.906 euro.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi-a continuat activitatea în domeniul gestionării
fondurilor nerambursabile la nivel regional (prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 și
Programul POS CCE 2007-2013), a atras cât mai multe fonduri în Regiune, care să sprijine
activitatea Agenţiei şi a actorilor regionali în procesul de dezvoltare a Regiunii, a promovat sursele
de finanţare disponibile şi a sprijinit potenţialii solicitanţi în accesarea acestora . De asemenea,
ADR Centru a continuat activitatea de elaborare a documentelor strategice regionale, în special
prin finalizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă și actualizarea Planului Regional
de Dezvoltare 2014-2020, precum şi de pregătire a portofoliului de proiecte regional necesare ,
pentru fundamentarea investiţilor care vor fi finanţate din fondurile disponibile în perioada de
programare 2014-2020.

DIRECTOR GENERAL
SIMION CREŢU
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