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ADR CENTRU
Dorim să fim o organizaţie care să asigure performanţa în planificarea, programarea şi implementarea
fondurilor alocate dezvoltării Regiunii Centru.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi
echitabilă a Regiunii prin înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul
locuitorilor ei.
Comunităţile din Regiune îşi identifică şi îşi definesc împreună drumul lor spre prosperitate. Se
aşteaptă de la noi să fim o organizaţie orientată spre performanţă într-o regiune dezvoltată, atractivă
pentru a trăi, a investi şi a munci.
În totală transparenţă şi deschidere, rolul nostru este de a pune în practică planurile şi strategiile
concepute în parteneriat, de a contribui cu resurse financiare şi umane, de a asista comunităţile în
utilizarea lor şi de a atrage noi resurse. Dorim să cooperăm cu toţi cei care, în orice fel, pot şi vor să
influenţeze drumul nostru, al tuturor. Vrem să-i ascultăm întotdeauna pe cei pentru care existăm şi
activăm şi asupra cărora se reflectă consecinţele acţiunilor noastre.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru aparţine locuitorilor Regiunii şi suntem obligaţi în faţa
comunităţilor, a reprezentanţilor acestora reuniţi în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru şi a
partenerilor contractuali.
Acţiunile noastre sunt destinate oamenilor şi sunt realizate împreună de o echipă loială scopurilor
propuse şi decisă să se implice pentru binele comunităţii. În activitatea noastră trebuie să se
regăsească profesionalismul, calitatea şi onestitatea într-un mediu care stimulează învăţarea continuă.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică,
cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.
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.
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 din Regiune pot accesa Fondul European pentru Dezvoltare
Regională pentru finanţarea, prin Programul Operaţional Regional, a investiţiilor din sectorul productiv,
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. În acelaşi timp Agenţia îşi
continuă activitatea de monitorizare a implementării proiectelor deja selectate şi contractate în cadrul
Programelor Phare Coeziune Economică şi Socială.
Activitatea ADR Centru este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte
preşedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase
judeţe care compun Regiunea Centru.
Principalele activităţi ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin lege:
 Elaborarea şi actualizarea 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.
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care
este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul
coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
În calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru s-a înfiinţat prin libera asociere a
judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care, astfel, în temeiul Legii 151 / 1998 privind
dezvoltarea regională în România, au format Regiunea de Dezvoltare Centru.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai
aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii
consiliilor judeţene.
În anul 2009, a îndeplinit funcţia de preşedinte doamna Edita Emoke Lokody, preşedintele Consiliului Judeţean
Mureş. Funcţia de vicepreşedinte a fost ocupată de domnul Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean
Sibiu, până în data de 19 mai 2009 când aceştia au fost înlocuinţi cu domnul Ion Dumitrel, preşedintele
Consiliului Judeţean Alba, pentru funcţia de preşedinte al CDR Centru şi domnul Tamas Sandor, preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna, pentru funcţia de vicepreşedinte al CDR Centru.
Membrii CDR Centru
Judeţul Alba - reprezentat de Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Mircea Hava, primarul
municipiului Alba Iulia, Silviu Ponoran, primarul oraşului Zlatna şi Ioan Iancu Popa, primarul comunei
Sântimbru.
Judeţul Braşov - reprezentat de Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, George
Scripcaru, primarul municipiului Braşov, Adrian Veştea, primarul oraşului Râşnov şi Todorică Şerban,
primarul comunei Prejmer.
Judeţul Covasna - reprezentat de Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Antal Arpad,
primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Lorincz Zsigmond, primarul oraşului Covasna şi Vasile Maxim,
primarul comunei Dobârlău.
Judeţul Harghita - reprezentat de Csaba Borboly, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bunta
Levente, primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, Mik Jozsef, primarul oraşului Borsec şi Andras Zoltan,
primarul comunei Plăieşii de Jos.
Judeţul Mureş - reprezentat de Edita Emoke Lokody, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Dorin
Florea, primarul municipiului Târgu Mureş, Peter Ferenc, primarul oraşului Sovata şi Ioan Vasu, primarul
comunei Râciu.
Judeţul Sibiu - reprezentat de Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Klaus Werner
Johannis, primarul municipiului Sibiu, Teodor Banciu, primarul oraşului Sălişte şi Toader Roman, primarul
comunei Blăjel.
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Capitolul I
Planificarea dezvoltării
Obiectiv general
Realizarea unor analize, studii si harti, în scopul realizării unei legături cât mai strânse cu programele
operaţionale sectoriale şi integrarea lor în planurile şi programele naţionale si pentru a constitui baze de date
necesare viitoarei perioade de planificare.
Obiective specifice
1)

2)
3)
4)
5)

Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente naţionale de programare;
Realizarea actualizării Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 şi adaptarea lui la necesităţile de
dezvoltare economico-sociale ale Regiunii Centru;
Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale constituite pentru elaborarea unor documente de
planificare sectoriale;
Elaborarea unor studii necesare fundamentării planului regional de dezvoltare şi a planurilor regionale
sectoriale;
Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare.

Activităţi
1) Reactualizarea Planului de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic din Regiunea Centru
pentru perioada 2007 – 2013 şi participarea la elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu şi
a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor
În cadrul programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, realizat cu asistenţa proiectelor
Phare TVET, Consorţiul Regional are un rol determinant în asigurarea dimensiunii regionale a educaţiei şi
formării profesionale din perspectiva dezvoltării integrate, economice şi sociale.
Schimbările produse la nivel naţional şi regional legate de stabilirea cadrului instituţional pentru implementarea
fondurilor structurale, în cazul de faţă pentru Fondul Social European, au produs unele modificări şi în ceea ce
priveşte structura şi componenţa Consorţiilor pentru Dezvoltare Regională.
Întregul proces de actualizare a PRAI a fost coordonat din punct de vedere metodologic de filiala regională a
Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Planul Regional de Acţiune pentru IPT a fost prezentat Consorţiului pentru Dezvoltarea Regională în şedinţa
din data de 26 iunie 2008 şi a fost aprobat în unanimitate de către membrii acestuia.
Ca urmare, versiunea reactualizată a PRAI a fost aprobată de către CDR Centru prin Hotărârea nr. 8 /
23.01.2009.
3) Elaborarea de studii şi analize regionale
În vederea fundamentării viitoarelor planuri şi priorităţi regionale, dar şi a unor proiecte regionale,
Departamentul planificare a reactualizat baza de date privind localităţile din Regiunea Centru, a actualizat în
cursul anului 2009 cu ultimele date statistice studiile şi analizele regionale elaborate în anii anteriori si a
realizat patru analize legate de energiile regenerabile, în cadrul proiectului RENERGEUREG.
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4) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare
Pentru a îmbunătăţi rezultatele procesului de planificare regională şi a realiza o argumentare cât mai clară în
procesul de luare a deciziilor, la nivelul ADR Centru s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de
implementare şi dezvoltare a Sistemului Informaţional Geografic (GIS). Acest sistem asigură stocarea şi
corelarea unei game largi de date pe baza locaţiei geografice.
Activitatea de utilizare a tehnologiilor avansate în procesul de programare a fost dezvoltată în cursul anului
2009 prin realizarea de hărţi tematice pentru evidenţierea în teritoriu a unor indicatori regionali. În scopul de a
dezvolta utilizarea acestei tehnologii in planificare, a fost iniţiat de către ADR CENTRU, în calitate de
coordonator, la care au participat ca parteneri şi beneficiari cele şase consilii judeţene din Regiune şi
Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în
Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”, care a fost depus pentru finanţare şi a primit finantare in
cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European.
Prin procesul de planificare de la nivel regional s-au creat premisele necesare dezvoltării economico-sociale a
Regiunii Centru, ca întreg, s-au creat instrumentele pentru întărirea şi susţinerea acestui proces şi s-au întărit
parteneriatele locale şi regionale.
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Capitolul II
Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013
Obiectiv general
Implementarea Programului Operaţional Regional la nivelul Regiunii Centru şi atragerea a cât mai multor
fonduri pentru dezvoltarea Regiunii Centru.
Programul Operaţional Regional a fost aprobat şi a devenit operaţional în 12 iulie 2007.
Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007-2013 constă în susţinerea dezvoltării
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, în funcţie de nevoile şi resursele lor
specifice, cu accent pe polii urbani de creştere, îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a infrastructurii de
afaceri, pentru a face din Regiunile României, mai cu seamă din cele ramase în urmă, locuri mai atractive
pentru a trai, vizita, investi şi munci.
Programul Operaţional Regional cuprinde 6 axe prioritare tematice la nivel naţional, şi anume:
Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
Axa 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Axa 6 - Asistenţă tehnică
Prin intermediul POR, 3,726 miliarde de euro sunt alocate României din Fondul European de Dezvoltare
Regională pentru perioada 2007-2013. La acestea se adaugă contribuţia naţională (publică şi privată) în
valoare de 0,703 miliarde Euro, alocarea totală prin POR fiind de 4,437 miliarde de euro. Regiunii Centru i-a
fost alocat un procent de 10,9 % din bugetul total al POR pentru întreaga ţară, respectiv 483,62 mil euro
pentru perioada 2007-2013, din care 454,25 milioane euro din FEDR şi bugetul de stat. Repartizarea
fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat conform obiectivului POR 2007-2013 privind sprijinirea unei
dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României, invers proporţional cu nivelul de dezvoltare al
regiunilor. În acest sens, regiunile şi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a se preveni
creşterea disparităţilor economice şi sociale deja existente între regiuni.
Activităţi
De la data lansării Programului Operaţional Regional şi până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul Regiunii
de Dezvoltare Centru s-au derulat următoarele activităţi în ce priveşte implementarea POR:
• Contribuţie activă la elaborarea documentelor de programare, în special în ce priveşte
definitivarea Documentului Cadru de Implementare şi elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru
toate domeniile majore de intervenţie.
• Elaborarea procedurilor interne de lucru pentru implementarea Programului Operaţional Regional
la nivel regional.
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•
•
•
•
•
•

Activităţi de comunicare şi informare a publicului privind posibilitățile de finanţare prin POR şi
privind axele şi domeniile majore de intervenţie lansate.
Asigurarea de asistenţă şi consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri din cadrul POR.
Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse la nivel regional.
Contractare proiecte selectate la nivel regional
Monitorizarea implementării contractelor încheiate
Pregătirea cererilor de finanţare pentru axa prioritară 6 - Asistenţă tehnică

Până în data de 31 decembrie 2009 au fost lansate toate cele 12 domenii majore de intervenţie ale
programului şi au fost depuse un număr de 591 proiecte la nivelul Regiunii Centru, în valoare totală de
1082,78 milioane euro din care suma solicitată este de 786,61 milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse se prezintă astfel:

Din cele 591 de proiecte depuse:
• 99 proiecte au fost contractate: 10 proiecte în cadrul domeniul 2.1 al POR 2007-2013 – „Reabilitarea
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor
de centură“, 3 proiecte pe domeniul major de intervenţie 3.2 – „“, 1 proiect pe domeniul major de
intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă“, 2 proiecte pe domeniul major de intervenţie 3.4 – „“, 1 proiect pe domeniul major
de intervenţie 4.1 – „“, 76 proiecte pe domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării
microintreprinderilor“, 2 proiect pe domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe“ şi 4
proiecte pe domeniul major de intervenţie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice“, având o
valoare totală a sumei solicitate de 130,89 milioane euro.
• 21 proiecte se află în fază precontractuală (din care 4 proiecte – 1 de pe DMI 2.1 şi 3 de pe DMI
5.1 sunt în analiză PT, dar intră la finanţare): 3 pe DMI 2.1, 2 pe DMI 3.1, 1 pe DMI 3.2, 5 pe DMI
3.4, 3 pe DMI 5.1 şi 7 pe DMI 5.2 cu o valoare totală a sumei solicitate de 44,19 milioane euro;
• 68 proiecte se află pe lista de rezervă – 13 pe DMI 2.1, 42 pe DMI 3.4 şi 13 pe DMI 5.1. Acestea
sunt proiecte care nu mai intră la finanţare şi care au trecut de evaluarea tehnică şi financiară sau
conformitate şi eligibilitate conform instrucţiunii AMPOR, având o valoare totală a sumei solicitate de
200,66 milioane euro.
• 225 proiecte au fost respinse : 9 pe DMI 1.1, 16 de pe DMI 2.1, 2 de pe DMI 3.1, 3 de pe DMI 3.2,
22 de pe DMI 3.4, 7 de pe DMI 4.1, 130 de pe DMI 4.3, 10 de pe DMI 5.1, 26 de pe DMI 5.2;
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• 100 de proiecte sunt în diferite faze de evaluare şi selecţie cu o valoare totală a sumei solicitate de
174,60 milioane euro;
• 78 de proiecte nu au fost deschise încă: 1 pe DMI 3.1, 2 pe DMI 3.2, 14 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1,
58 pe DMI 4.3 şi 2 pe DMI 5.2.
Situaţie proiecte depuse pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie la nivelul Regiunii Centru la data de
31 decembrie 2009:
Dome
niu
major
de
interv
entie
1.1
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
Total

Sumă
alocată
inclusiv
contrib
utie
locala
151,64
95,56
18,91
10,85
10,85
31,06
29,91
25,66
31,16
25,66
35,97
16,39
483,62

Suma
alocata
numai
FEDR si
bugetul
de stat
148,61
93,65
18,54
10,63
10,63
26,40
29,91
25,66
21,81
25,15
25,18
16,39
452,55

Nr.
proiec
te
depus
e
27
46
10
16
1
104
11
1
292
33
50
0
591

Suma
solicita
ta (mil
eur)
81,63
312,98
26,80
7,16
8,21
110,88
44,05
2,50
20,92
97,62
71,10
0,00
783,85

Nr.
Proiect
e
respins
e
9
16
2
3
0
22
7
0
130
10
26
0
225

Nr.
proiect
e
rămase
în
evaluar
e
18
4
5
7
0
19
2
1
28
5
11
0
100

Suma
solicitat
a (mil.
eur)
66,09
20,93
23,50
3,71
0,00
25,89
4,32
2,50
3,95
5,64
18,07
0,00
174,60

Nr.
proiecte
contract
ate şi în
fază
precontr
actuală
0
13
2
4
1
7
1
0
76
5
11
0
120

Suma
solicit
ata
(mil.
euro)
0,00
93,97
1,85
1,79
8,21
10,51
10,92
0,00
5,06
24,41
18,36
0,00
175,08

Suma
rămasă
disponi
bilă
104,02
-124,07
-6,81
5,13
2,42
-61,66
14,07
22,64
12,34
-51,08
-11,25
16,39
177,01

Notă:
• S-a folosit cursul infoeruro de la luna decembrie 2009 – 1 eur = 4,2788 lei
• La axa 1, la suma rămasă disponibilă sunt trecute sumele alocate pentru subdomeniile „poli de creştere” şi „poli de
dezvoltare urbană”
• La domeniile 2.1, 3.4 şi 5.1 la proiecte depuse sunt incluse şi proiectele din lista de rezervă care nu mai apar în
continuare.
• La proiectele in faza precontractuala de la domeniile 2.1 si 5.1 sunt incluse si cele aflate in analiza PT care intra pe lista
de finantare.
• La total buget disponibil sunt adunate doar sumele care mai sunt disponibile pe anumite axe prioritare nu sunt calculate si
cele cu minus.
• Din total proiecte depuse, la data de 18.12.2009 un număr de 78 de proiecte nu au fost deschise încă: 1 pe DMI 3.1, 2 pe
DMI 3.2, 14 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1, 58 pe DMI 4.3, 2 pe DMI 5.2

Situaţia proiectelor depuse pe judeţe se prezintă astfel:
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La aceste proiecte se adaugă şi un proiect regional pe domeniul major de intervenţie 3.3. şi încă 72 de
proiecte nedeschise la data situaţiei.
Grafic situația sumelor solicitate spre finanţare de către proiectele depuse până la data de 31 decembrie
2009 la sediul ADR Centru, şi a bugetelor disponibile spre finanţare pe axe prioritare, arată astfel:

Notă: În grafic la domeniile majore de intervenţie 2.1, 3.4 şi 5.1 sunt incluse pe lângă suma solicitată a proiectelor contractate şi
aflate în evaluare şi suma solicitată a proiectelor din lista de rezervă.

Având în vedere aspectele menţionate putem spune că valoarea totală a sumei solicitate a proiectelor
contractate şi rămase în evaluare în cadrul POR la nivelul Regiunii Centru, la 31.12.2009, acoperă
aproximativ 60,68% din fondurile alocate Regiunii Centru prin POR 2007-2013.
Implementarea proiectelor contractate:
Până la data de 31 decembrie 2009 au fost contractate un număr de 99 de proiecte după cum urmează:
• 10 proiecte pe domeniul major de intervenţie 2.1, având o valoare totală de 472.068.942,02 lei din
care suma solicitată este de 337.357.973,06 lei
• 3 proiecte pe domeniul major de intervenţie 3.2, având o valoare totală de 6.081.338,07 lei din care
suma solicitată este de 4.882.077,14 lei
• 1 proiect pe domeniul major de intervenţie 3.3, având o valoare totală de 42.655.604 lei din care suma
solicitată este de 35.114.968 lei
• 2 proiecte pe domeniul major de intervenţie 3.4, având o valoare totală de 27.208.881,22 lei din care
suma solicitată este de 21.917.274,56 lei
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• 1 proiect pe domeniul major de intervenţie 4.1, având o valoare totală de 84.999.440,12 lei din care
suma solicitată este de 46.716.072,65 lei
• 2 proiecte pe domeniul major de intervenţie 5.1, având o valoare totală de 78.359.077,59 lei din care
suma solicitată este de 56.005.246,24 lei
• 4 proiecte pe domeniul major de intervenţie 5.2, având o valoare totală de 41.690.392,97 lei din care
suma solicitată este de 22.509.049,45 lei.
• 76 proiecte pe domeniul major de intervenţie 4.3 cu o valoare totală de 37.805.253,75 lei din care
suma solicitată reprezintă 21.366.438,38 lei – 11 contracte au fost reziliate
Prin implementarea acestor proiecte se doreşte realizarea următorilor indicatori:
• 167,24 km de drum judeţean reabilitate / modernizate
• 6,43 km de centură vor fi construite
• 11 străzi urbane cu o lungime de 17,35 km vor fi reabilitate
• 5 centre sociale pentru persoane cu dizabilităţi reabilitate şi 2 centre sociale rezidenţiale pentru
persoane în vârstă
• 40 de unităţi mobile echipate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
• 4 unităţi de învăţământ reabilitate
• 1 centru de afaceri construit care să localizeze aprox. 52 de agenţi economici şi să creeze 440 noi
locuri de muncă
• 65 de microîntreprinderi modernizate care crează 291 noi locuri de muncă din care 24 au fost deja
realizate
• 2 cetăţi obiectiv de patrimoniu reabilitate şi pregătite pentru primirea turiştilor
• 4 unităţi de cazare modernizate şi 145 de noi locuri de muncă create
La cele 99 de proiecte contractate au fost plătite 17 cereri de prefinanţare având o valoare totală de
107.578.788,30 lei (25,14 mil euro) - la domeniul 4.1, 4.3 şi 5.2 nu se acordă prefinanţare.
De asemenea, până la 31 decembrie 2009 au fost depuse 66 cereri de rambursare în valoare totală de
81.801.995,16 lei (19,12 milioane euro) – 11 pe DMI 2.1, 3 pe DMI 3.2, 2 pe DMI 3.3, 1 pe DMI 4.1, 47 pe
DMI 4.3, 1 pe DMI 5.1 şi 1 pe DMI 5.2 din care:
• 36 cereri de rambursare au fost plătite de AMPOR în valoare totală de 33.186.233,49 lei (7,76
milioane euro) din care 27.459.005,98 lei din FEDR şi bugetul de stat (6,42 milioane euro) – 5 pe DMI
2.1, 2 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 3.3, 28 pe DMI 4.3. Suma plătită la nivelul Regiunii Centru reprezintă
30% din suma plătită la nivel naţional pe Regio, fără Axa prioritară prioritare 6.
• 17 cereri de rambursare au fost transmise la AMPOR în valoare totală de 21.839.280,18 lei (5,10
milioane euro) – 3 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 4.1, 1 pe DMI 5.1 şi 11 pe DMI 4.3.
• 13 cereri de rambursare sunt în verificare la OI în valoare totală de 26.776.481,49 lei (6,26 milioane
euro) – 3 pe DMI 2.1, 1 pe DMI 3.3, 1 pe DMI 5.2 şi 8 pe DMI 4.3.
Până la data de 31 decembrie 2009 au fost finalizate 19 proiecte: 1 proiect pe DMI 2.1, 1 proiect pe DMI 3.2
şi 17 proiecte pe DMI 4.3. 12 proiecte au fost reziliate de pe domeniul major de intervenţie 4.3.
În urma implementării proiectelor contractate până la sfârşitul anului 2009 au fost realizaţi următorii
indicatori:
• 6,43 km de centură ocolitoare realizaţi
• 1 centru social rezidenţial pentru persoane vârstnice reabilitat
• 53 de noi locuri de muncă create
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Implementarea contractelor de finanţare încheiate în cadrul axei prioritare 6 a POR
ADR Centru în calitate de Organism Intermediar al Programului Operaţional Regional poate accesa fonduri
pentru implementarea acestuia prin intermediul axei prioritare 6 – Asistenţă tehnică. Această axă include 2
domenii majore de intervenţie după cum urmează:
1. Domeniul de intervenţie 6.1 – Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului
Operaţional Regional
2. Domeniul de intervenţie 6.2 – Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
Referitor la domeniul major de intervenţie 6.1, ADR Centru a realizat o cerere de finanţare intitulată „Sprijin
pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007-2013”, care a
fost depusă la AMPOR pentru a obţine finanţare. Cererea a fost aprobată, iar contractul de finanţare a fost
semnat în data de 08.01.2008. Contractul de finanţare cuprinde perioada cuprinsă între 09.03.2007 –
31.12.2008. Valoarea totală a proiectului este de 5.221.200 RON, adică 1.429.761 euro. Până la finalul
perioadei de raportare s-a realizat o cerere de prefinanţare în valoare de 743.242,8 lei şi s-au transmis 6 cereri
de rambursare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, inclusiv cererea finală. Cele 6 cereri
de rambursare (inclusiv cererea de rambursare finală) au avut o valoare de 3.442.129,04 lei – cheltuieli
eligibile, respectiv 161.189,84 lei – reprezentând TVA. Din aceste sume, ADR Centru a încasat până în
prezent valoarea a 6 cereri de rambursare, în valoare totală de 2.659.435,87 lei (după deducerea prefinanţării
din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate), respectiv 159.718,79 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor
eligibile. Acest contract are ca scop acordarea finanţării necesare în vederea realizării activităţilor ce decurg
din Acordul cadru de implementare al POR 2007-2013 semnat între AMPOR şi ADR Centru în ianuarie 2007,
Acord ce vizează delegarea sarcinilor privind implementarea POR la nivel regional.
O nouă cerere de finanţare a fost transmisă la AMPOR în data de 3 septembrie 2009. Cererea cu titlul „Sprijin
acordat în perioada 2009-2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la nivel
regional a POR 2007-2013” are o valoare totală de 11.260.950,56 lei şi a fost aprobată de AMPOR pentru
finanţare pe data de 27.11.2009 încheindu-se contractul cu codul SMIS 12556, care are ca perioadă de
eligibilitate a cheltuielilor ianuarie 2009 – decembrie 2010. ADR Centru a transmis la AMPOR în data de
02.12.2009 cererea de pre-finanţare în valoare de 2.913.932,85 lei, pe care a încasat-o în data de 17.12.2009.
În ce priveşte domeniul major de intervenţie 6.2, ADR Centru a pregătit o cerere de finanţare intitulată „Sprijin
pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007-2013”.
Această cerere a fost depusă la AMPOR la sfărşitul lunii iulie 2008, a fost aprobată, iar contractul de finanţare
a fost semnat în data de 07.11.2008. Perioada acoperită de cerere este cuprinsă între 9.03.2007 şi
31.12.2009. Bugetul estimativ al acesteia este de 1.153.522,65 RON, adică 315.878 euro. Această cerere
include activităţile de informare şi publicitate ce s-au realizat şi se vor realiza la nivel regional în ce priveşte
Programul Operaţional Regional, în conformitate cu Planul de Comunicare avizat de AMPOR. S-a transmis şi
încasat 1 cerere de prefinanţare, în valoare de 146.272,56 lei, respectiv s-au transmis şi încasat de la AMPOR
3 cereri de rambursare, în valoare de 326.657,15 lei – cheltuieli eligibile, respectiv 82.810,45 lei –
reprezentând TVA. Cererea de rambursare nr. 4, în sumă de 75.839,48 lei reprezentând cheltuieli eligibile, respective 14.400,01 lei reprezentând TVA, a fost transmisă la AMPOR în data de 27.10.2009, mometan fiind în
curs de verificare. Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOR în cursul lunii februarie 2010.
O nouă cerere de finanţare pe domeniul major de intervenţie 6.2 a fost transmisă la AMPOR în data de 17
decembrie 2009. Cererea cu titlul “Sprijin acordat în anul 2010 pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea
şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007-2013” are o valoare totală de 639.911,80 lei şi va fi supusă
procesului de evaluare şi selecţie începând cu data de 11 ianuarie 2010.
Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional
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Activitățile de informare şi publicitate prin POR 2007-2013 derulate la nivel regional în perioada de raportare sau axat în principal pe informarea potenţialilor solicitanţi ai POR şi a publicului general de la nivelul Regiunii
Centru în ce priveşte Programul Operaţional Regional şi modul cum acesta poate fi accesat. Acestea au vizat
următoarele:
• S-a realizat o nouă pagină de internet a Agenţiei care include o secţiune specială adresată
Programului Operaţional Regional. Această a devenit activă în martie 2008.
• Distribuirea de materiale publicitare sub sigla Regio, elaborate la nivel naţional de către AMPOR
(broşuri, pliante, mape) dar şi a celor elaborate de ADR Centru la nivel regional (peste 14.000
publicaţii distribuite în 2008 şi peste 37.000 materiale proprii distribuite în 2009).
• Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare, publicaţie lunară a
ADR Centru care include programele de finanţare active.
• Realizarea newsletter-ului Focus Regio Centru şi distribuirea a 22 ediţii
• Distribuirea newsletter-ului şi a Catalogului lunar al Surselor de Finanţare disponibile a fost asigurată
către aproape 3000 de destinatari din întreaga ţară
• Realizarea de comunicate de presă şi conferinţe de presă referitoare la POR şi stadiul derulării
acestuia la nivel regional – s-au realizat un număr de 147 de comunicate de presă şi 22 conferinţe de
presă.
• S-au realizat şi editat 19 numere ale revistei Focus Regio Centru
• S-a elaborat şi editat broşura „Proiecte Regio Centru”, 6 numere
• Au fost editate şi tipărite 15 tipuri de pliante
• Crearea de baze de date cu mass-media regională şi cu potenţialii solicitanţi de fonduri
• Crearea reţelei de multiplicatori de informaţie privind POR la nivel regional, cu 99 de contacte
• S-au organizat, direct sau în parteneriat cu alte organizaţii, un număr de 74 de seminarii, conferinţe,
întâlniri cu potenţialii beneficiari de fonduri pe POR, la care au participat 2056 persoane
• S-au organizat 30 de seminarii de lansare regională a domeniilor majore de intervenţie a POR la care
au participat în jur de 825 de persoane.
• În total, numărul de participanţi la toate genurile de evenimente de informare/promovare ale POR în
Regiunea Centru a fost cu 30% mai mare în anul 2009 faţă de anul 2008.
• Soluţionarea unui număr de 2145 de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format
scris) privind teme cum ar fi eligibilitatea solicitantului, activităţi eligibile, cheltuieli eligibile, completarea
cererii de finanţare, ce avize sunt necesare cum se pot obţine acestea, achiziţiile publice etc.
Concluzii şi probleme întâlnite în implementarea POR 2007-2013 la nivel regional
• S-au depus proiecte pe toate Axele prioritare la nivelul Regiunii Centru.
• Un număr redus de proiecte s-a depus în cadrul axei prioritare 4, în special pe domeniile majore de
intervenţie 4.1 şi 4.2, unde suma disponibilă se ridică la 36,71 mil. euro
• În urma unei analize realizate la nivel regional a rezultat că sunt 4 autorităţi locale care ar dori să
depună proiect pe domeniul 4.2 (Sfântu Gheorghe, Codlea, Târgul Secuiesc şi Victoria). Un proiect a
fost depus deja în data de 09.10.2009, iar restul sunt prevăzute a se depune în primul trimestru al
anului 2010.
• Restul domeniilor majore de intervenţie sunt acoperite de proiecte. Încă pe domeniul major de
intervenţie 3.2 şi pe domeniul major de intervenţie 4.1 mai sunt sume disponibile – 5,13 milioane euro,
respectiv 14,07 milioane euro, fiind necesare pregătirea de proiecte în continuare.
• În cadrul DMI 4.1 al POR există în portofoliul o serie de proiecte promovate de autorităţi locale care
vizează reabilitarea şi extinderea unor parcuri industriale (Cugir, Zlatna, Blaj, Făgăraş şi Mureş), dar
având în vedere că fiind o schemă de ajutor de stat autorităţile locale trebuie să asigure o cofinanţare
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de 50% din totalul costurilor eligibile, acestea se află în dificultate privind asigurarea cofinanţării, ţinând
seama de condiţiile socio-economice existente.
În general proiectele depuse până în momentul de faţă au vizat în principal dezvoltarea infrastructurii
de transport (autorităţile locale având deja foarte multe documentaţii dezvoltate pentru astfel de
proiecte), infrastructura educaţională (DMI 3.4) şi de asemenea pentru infrastructura de turism (DMI
5.1 şi 5.2)
O problemă întâmpinată ar fi capacitatea administrativă limitată a autorităţilor publice locale atât în
identificarea şi pregătirea de proiecte, cât şi în pregătirea dosarelor necesare depunerii cererilor de
finanţare, în pregătirea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice necesare. Acest lucru a
dus la respingerea unui număr destul de mare de proiecte (38% din cererile de finanţare depuse au
fost respinse în diferite faze ale procesului de evaluare şi selecţie). Totuşi procentul de respingere a
scăzut mult în ultimul trimestru, fapt ce demonstrează că autorităţile locale au început să-şi
îmbunătăţească capacitatea în pregătirea de proiecte.
Găsirea de către autorităţile locale de surse de finanţare pentru asigurarea cofinanţării unui număr mai
mare de proiecte.
Probleme întâmpinate în asigurarea documentelor de proprietate, în totalitatea acestora aşa cum se
solicită în Ghidul solicitantului.
Documente lipsă din cererea de finanţare.
Neconcordanţă între informaţiile incluse în cerere şi cele cuprinse în anexe.
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Capitolul III
Derularea Programelor Phare şi Guvernamentale
Această activitate se referă la managementul programelor finantate din fonduri de preaderare Phare si din
fonduri guvernamentale, implementate în Regiunea Centru si care sunt monitorizate de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate Contractantă / Autoritate de Implementare, inclusiv
asistenţa tehnică acordată beneficiarilor.
Obiective generale:
• de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii prin înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor
dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei şi de a creşte atractivitatea regiunii prin investiţiile atrase şi
prin implementarea proiectelor de dezvoltare finanţate prin Programele, PHARE 2003, PHARE 2004,
PHARE 2005, PHARE 2006 şi prin Programele Guvernamentale.
Obiective specifice:
• Promovarea programelor de finanţare,
• Monitorizarea proiectelor conform contractelor de grant în perioada de implementare şi în perioada
ulterioară implementării,
• Acordarea de asistenţă tehnică competentă pentru beneficiarii contractelor de grant,
• Creşterea contribuţiei ADR Centru la implementarea programelor prin sprijinirea beneficiarilor în vederea
implementării cu succes a proiectelor contractate.
Programe implementate prin ADR Centru in anul 2009
In paralel cu sarcinile pe care le are de indeplinit in calitate de Organism Intermediar al Programului
Operational Regional, in cadrul ADR Centru
se va derula – pana in 2010/2012– si activitatea de
implementare si monitorizare ex-post a proiectelor finantate prin Programul Phare, componenta de Coeziune
Economica si Sociala si a celor guvernamentale.
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În perioada 2000-2009 prin ADR Centru au fost derulate un numar de:
• 9 Programe Phare CES, care cuprind 26 Subprograme
• 539 Proiecte, cu 129,3 milioane euro valoare totala din care 88 milioane euro fonduri
publice (grant).
prin care au fost realizate :
 1.539 locuri de munca nou create;
 2.688 echipamente achizitionate;
 362 cursuri de instruire;
 18.165 persoane instruite;
 20 Centre sociale create si reabilitate;
 1 Parc industrial;
 38 de scoli si centre de resurse reabilitate sau la care au fost contruite
 atelire noi;
 7 Lucrari reabilitare alimentari cu apa si canalizare;
 13 sisteme de colectare selectiva a desurilor;
 12 Staţii de transfer create din care 6 cu statii de sortare;
 60 masini si alte utilaje de colectare a desurilor;
 32 studii si proiecte de mediu;
 11 studii de fezabilitate si de management a afacerilor;
 1 drum judetean reabilitat (DJ 107);
 17 strazi si alei reabilitate in statiunea Sovata.
În cursul anului 2009, în cadrul celor doua componente mentionate mai sus au fost derulate sau s-au aflat in
curs de implementare 4 programe, cu 8 subprograme, care au cuprins un numar de 72 proiecte contractate, cu
o valoare totala de 65.828.633,49 Euro, din care 52.191.531,49 Euro, valoare grant.
Aceste programe, impreuna cu subprogramele corespunzatoare sunt prezentate sintetic in tabelul 1.
Tabelul 1
Proiecte Phare aflate în implementare
în anul 2009
Program

Subprogram

Nr.
proj
contr

Valoare
totala (euro)

Valoare grant
Stadiu de
(euro)
implementare

Indicatori
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PHARE
2003

“Schema
de
Investiţii
pentru
Proiecte Mici de
Gestionare
a
Deşeurilor”,

13

11.240.997,29 10.075.521,56

Finalizat
30.11. 2008;
Plati finale
La 31 mai
2009

PHARE
2004

Phare 2004 CES
TVET – Reabilitare
laboratoare
si
ateliere si scolare

20

6.602.206,02

6.602.206,02

Perioada de
notificare
defecte

Proiecte mari de
infrastructură
regională
Reabilitarea
şi
Modernizarea DJ
107 şi DJ 107 D
Alba - Mureş

1

9.603.157,56

6.632.900,93

In
implementare

- 12 sisteme de
colectare
selectivă a
deşeurilor;
- 11 staţii de
transfer, din
care 6 prevăd şi
activităţi de
sortare;
- 1 cladire
administrativă
(CL Bran);
- 123 locuri de
muncă create;
- 89.200 bucăti
saci polietilenă;
- 26.700
containere şi
pubele;
- 59 maşini şi
alte utilaje de
colectare şi
transport a
deşeurilor.
-12 ateliere
şcolare
reabilitate(lucrări
de arhitectură,
structură, instalaţii
electrice, termice
şi sanitare);
- 4 ateliere
şcolare nou
construite;
- 39 km refacere
sistem rutier;
- 9 poduri
reabilitate;
- 557 podete;
- 90.000 tone
asfalt turnat.
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PHARE
2005

Schema
de
Granturi
pentru
Sectorul
Public
pentru Pregătirea
de Proiecte în
domeniul Protecţiei
Mediului (SGSPPP)

10

436.815,09

391.731,96

Finalizat
Plati transe
finale pana la
31.03.2009

Schema de granturi
pentru sprijinirea
investiţiilor
sectorului public în
sectoarele prioritare
de mediu

9

7.839.311,46

7.000.880,61

In
implementare

Schema de granturi
pentru sprijinirea
investiţiilor
sectorului privat al
IMM in domeniul
gestionarii
deseurilor
în
sectoarele prioritare
de mediu

1

174.370,00

87.185,00

Finalizat

-24 studii : studii
de fezabilitate,
studii de teren
(topografice,
geologice,
hidrografice),
studii de evaluare
a impactului
asupra mediului,
studii privind
protectia
biodiversitatii.
– 4 staţii de
transfer;
- 2 staţii de
compost;
- 126 insule de
colectare;
- 57 platforme
pentru
depozitarea
deşeurilor
menajere;
- 32 echipamente
si utilaje;
- 11.604 pubele.
- 1 autovehicol
specializat pentru
transport şi
deşeuri metalice;
- 1 curs de
instruire.
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PHARE
2005

PHARE
2006

Asistenţă acordată
IMM în scopul
achiziţionării
de
servicii
de
consultanţă
în
afaceri

6

187.135,00

93.170,00

Finalizat

Proiecte mari de
infrastructură
regională
Reabilitare
drumuri urbane in
statiunea
balneoclimaterica
Sovata
Schema de investitii
pentru sprijinirea
initiativelor
sectorului public in
sectoarele prioritare
de mediu

1

5.612.812,59

3.814.762,57

Finalizat

8

9.047.210,88

7.093.276,95

In
implementare

– 1 sistem
integrat de
planificare a
resurselor
întreprinderii;
- 2 sistem de
management al
calităţii ISO 9001;
- 1 proiect prin
programul POS
CCE;
- 2 Strategii de
resurse umane ;
- 1 sistem integrat
de gestionare a
afacerii;
- 1 strategie de
marketing;
- 1 sistem IT
integrat de
evaluare a
afacerii;
- 1 soft integrat de
contabilitate şi
gestiune;
- 3 cercetări de
piaţă;
-10 Cursuri de
instruire;
- 11 strazi
reabilitate;
- 6 alei
reabilitate;
- 3 poduri
reabilitate.
- 2 Statii de
transfer
a
deseurilor,
- 3 platforme de
depozitare
a
deseurilor;
- 4 extinderi la
retelele publice
de canalizare.
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TOTAL

Proiecte mari de
1
10.435.548,0
infrastructură
(2
regională- Drumul loturi)
Apelor Minerale

6.666.228,09

In
implementare

- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de acces;
- renovare si
amenajare pavilioane, bazine de
imbaiere acoperite si in aer liber,
incinte pentru mofete;
- imbunatatirea infrastructurii balneare;

Proiecte mari de
infrastructură
regionalăReabilitarea
infrastructurii
pentru cresterea
atractivitatii
statiunii
Ocna
Sibiului

3.733.667,8

In
implementare

- 12 strazi
reabilitate;
- lucrari de
reabilitare a zonei
lacurilor sarate;
- lucrari de
amenajare ale
aleilor pietonale;
- lucrari iluminat
exteterior si
ornamental.

1

71

4.649.069,6

65.828.633,49 52.191.531,49

Din cele 72 de proiecte aflate in curs de implementare in 2009, la solicitarea beneficiarilor au fost reziliate 6
contracte.
Activitatile mai importante efetuate pentru proiectele aflate în implementare au cuprins: 102 vizite in teren,
intocmirea a 19 acte aditionale, verificarea a 43 cereri de plata, 184 rapoarte periodice trimise la MDRL,
participarea la 62 intalniri lunare de progres, la 19 sedinte de CLC si la 22 de recepti finale la obiectivele de
investitii.
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Monitorizarea ex-post a proiectelor si monitorizarea agenţilor economici din zonele
defavorizate
Conform obligatiilor care îi revin, prin ADR Centru in cursul anului trecut au fost monitorizate ex-post un numar
de 64 proiecte din cadrul a 6 programe Phare si 35 proiecte din 2 programe guvernamentale. Pentru
monitorizarea acestor programe au fost organizate un numar de 172 vizite in teren.
In 2009, în cele cinci zone defavorizate din Regiunea Centru au fost efectuate 76 vizite în teren la agenţii
economici beneficiari de certificate de investitor în zona defavorizată, în vederea urmaririi respectarii condiţiilor
de funcţionare.
In urma constatarilor din teren au fost retrase cerificatele de investitor la un numar de 2 agenti economici.
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Capitolul IV
Cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte regionale
În cursul anului 2009, activitatea de cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte regionale a Agenţiei s-a axat
pe două direcţii importante:
1. Elaborarea şi implementarea de proiecte regionale
2. Activitatea Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru de la Bruxelles

Implementarea proiectelor regionale şi dezvoltarea de noi proiecte
Serviciul Dezvoltare Programe Regionale care implementează proiectele regionale dezvoltate de ADR
CENTRU, a desfăşurat următoarele activităţi în cursul anului 2009:
1. Implementarea proiectelor regionale contractate în cadrul unor programe cu finanţare de la Comisia
Europeană
2. Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională
Implementarea de proiecte regionale
În cursul anului 2009 ADR Centru a desfăşurat activităţi în cadrul a trei proiecte regionale în care este partener
sau lider de proiect, proiecte finanţate prin programe derulate de Comisia Europeană, sau programe
operaţionale, după cum urmează:
1. Proiectul „Resurse regenerabile de energie – o soluţie pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni
Europene - RenERg EuReg” finanţat în cadrul Programului Cadru 7
2. Proiectul BISNet Transylvania finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitate şi Inovare
3. Proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare
Centru”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
În urma definitivării proceselor de evaluare şi selecţie, s-a primit aprobarea pentru încă 3 proiecte în care ADR
CENTRU este partener sau lider de proiecte, proiecte depuse pentru finanţare în cursul anului 2008:
- Proiectul DART (Declin, Îmbătrânire şi Transformări Regionale) a fost aprobat pentru finanţare
în cadrul programului INTERREG IVC în luna noiembrie 2009. Proiectul va intra în implementare
din luna ianuarie 2010 şi se va derula pe perioada a 36 de luni.
- Proiectul ENESCOM depus pentru finanţare în cadrul Progarmului Intelligent Energy Europe. În
luna decembrie s-a primit informarea privind recomandarea pentru finanţare a acestui proiecte.
Până în luna aprilie 2010 este prevăzută perioada de negociere a contractului de finanţare,
urmând ca în această lună să fie semnat şi contractul de finanţare. Derularea proiectului este
prevăzută pentru o perioadă de 30 de luni.
- Proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în regiunea Centru utilizând
tehnologia GIS”. Proiectul a fost aprobat pentru finanţare în luna mai 2009. Datorită unor întârzieri
apărute în reglementarea cadrului legal şi a procedurilor de implementare a programului,
semnarea contractului a fost amânată până la începutul anului 2010. Data de finalizare a
proiectului este aprilie 2011.
Proiectul RenERg EuReg a fost aprobat pentru finanţare de către Comisia Europeană la sfârşitul anului 2007,
în decembrie 2007 semnându-se contractul de finanţare. Proiectul vizează întărirea capacităţii regiunilor
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CENTRU şi Brandenburg şi a actorilor regionali de a planifica şi utiliza resursele regenerabile locale şi
regionale ca o soluţie a dezvoltării economice durabile, în contextul noii economii bazate pe cunoaştere, prin
promovarea inovării ca politică regională şi a unor strânse legături între cercetare şi mediul economic. Acesta
este implementat de un Consorţiu format din 11 instituţii din regiunile CENTRU, România şi LusatiaBrandenburg, Germania şi este coordonat de ADR CENTRU. Partenerii din cele două regiuni sunt:
Universitatea Transilvania, Braşov, Consiliul Judeţean Alba, Camara de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba,
Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business, SC Finex SRL, Centrul pentru Tehnologia Energiei de pe lângă
Universitatea Cottbus, Germania, Expoziţia Internaţională de Arhitectură IBA, Germania, Biroul de Planificare
Regională Lusatia-Spreeewald, Hoogen Gmbh şi Schraaden Gmbh. Proiectul are un buget total de 295.000
Euro şi se va derula pe o perioadă de 36 de luni.
În cursul anului 2009 activităţile proiectului s-au axat în principal asupra elaborării analizelor regionale care vor
sta la baza realizării strategiei pentru utilizarea energiilor regenerabile, dar şi asupra activităţilor de schimb şi
transfer de experienţă între cele două regiuni partenere (Lusatia şi Centru):
1. Patru analize regionale au fost finalizate în anul 2009: Analiza potenţialului surselor regenerabile de
energie în Regiunea Centru, Analiza nevoilor IMM-urilor din regiune, Analiza ofertei de sprijin pentru
cercetare, inovare, transfer tehnologic şi energie, Identificarea surselor de finanţare pentru cercetare,
inovare în domeniul energiei.
2. Analiza SWOT a sectorului energiilor regenerabile din Regiunea Centru a fost prezentată şi discutată
cu actorii regionali în luna decembrie 2009 şi va oferi o bază fundamentată pentru stabilirea direcţiilor
prioritare din strategia regională.
3. Organizarea vizitei de studiu a clusterului de cercetare în domeniul energiilor regenerabile din
Regiunea Centru în regiunea Lusatia, Brandenburg. Nouă instituţii din regiunea Centru (2 universităţi,
o agenţie locală a energiei, 2 autorităţi locale şi regionale şi trei firme) au participat în aceată vizită de
studiu în luna aprilie 2009, unde au vizitat diferite locaţii cu investiţii în producerea de energiei din
surse regenerabile şi s-au întâlnit cu oameni de afaceri.
4. Organizarea a trei seminarii de consultare şi diseminare a celor 5 analize elaborate în anul 2009.
5. Participarea la Conferinţa internaţională: „Oportunităţi – peisaje post miniere”, organizată de Expoziţia
Internaţională de Arhitectură din GroBraschen, unul din partenerii proiectului.
2. Proiectul BISNet Transylvania – Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-urile din Regiunea
Centru a fost aprobat pentru finanţare de către Comisia Europeană în cursul anului 2008. Proiectul vizează
întărirea competitivităţii IMM-urilor şi a companiilor mari din Macroregiunea 1, în cooperare cu toţi actorii
relevanţi de la nivel naţional, regional şi local, din sectorul public şi privat prin funizarea de servicii de informare
de înaltă calitate, accesibile şi fundamentate despre Uniunea Europeană, legislaţia, politicile, programele şi
oportunităţile oferite de aceasta; promovarea implicării IMM-urilor în ciclul definirii politicilor Comisiei Europene;
sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea de activităţi peste graniţă şi internaţionalizarea afacerilor; furnizarea de
asistenţă efectivă pentru identificarea de parteneri de afaceri în Europa şi promovarea pe piaţa europeană a
tehnologiilor produse în regiune.
Consorţiul constituit pentru acest proiect acoperă regiunile CENTRU şi Nord-Vest, având un potenţial deosebit
pentru crearea unei adevărate reţele de excelenţă, înglobând toate funcţiile necesare susţinerii sectorului IMM
şi are următoarea componenţă: ADR Nord-Vest (coordonator), ADR Centru, Universitatea Tehnică ClujNapoca, Universitatea Transilvania din Braşov, CENTI Cluj – Centru de Transfer Tehnologic din cadrul ICIAINOE – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto-electronică, Incubatorul de Afaceri INCDIE
ICPE–CA de la Sf. Gheorghe din cadrul Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică
ICPE-CA Bucureşti, Banca Transilvania, prin Clubul Intreprinzătorului Român. Proiectul are un buget total de
1.416.661 Euro din care la ADR Centru îi revine 87.328 Euro şi se va derula pe o perioadă de 36 de luni.
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În cursul anului 2009 activităţile derulate ca şi partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania au constat in
principal în oferirea de servicii gratuite de informare şi feedback pe teme cu caracter european cu scopul de a
creşte vizibilitatea proiectului, a serviciilor oferite în cadrul acestui proiect şi de a asigura un nivel ridicat de
informare a sectorului IMM. De asemenea, firmele au fost sprijinite în activităţile lor de internaţionalizare prin
oferirea unor servicii gratuite specifice. În acest sens:
1. Au fost organizate la nivelul Regiunii Centru 18 seminarii, la care au fost prezenţi aproximativ 350
de participanţi şi în cadrul cărora a fost promovată reţeaua europeană pentru întreprinderi
Enterprise Europe Network, serviciile gratuite oferite sectorului IMM în cadrul proiectului BISNet
Transylvania precum şi oportunităţile existente pentru dezvoltarea activităţii şi stabilirea unor
parteneriate de afaceri cu antreprenori din Europa;
2. În cadrul paginii web a agenţiei: www.adrcentru.ro, a fost realizată o secţiune separată, dedicată
proiectului BISNet Transylvania în cadrul căreia sunt oferite o serie de informaţii de interes pentru
sectorul IMM referitoare la programe şi oportunităţi de finanţare, oportunităţi europene de
cooperare în afaceri, parteneriate pentru proiecte de cercetare, surse de informare pentru diferite
domenii de interes, târguri şi evenimente de afaceri, consultări publice lansate de Comisia
Europeană etc;
3. Membrii echipei de proiect ai ADR CENTRU au iniţiat realizarea unui newsletter lunar al proiectului
denumit „INFO BISNET” şi al unui „Catalog al surselor de finanţare active – Cercetare, Dezvoltare
şi Inovare”. Acestea au inceput să fie realizate din luna februarie 2009 şi au fost transmise la un
număr de aproximativ 750 de abonaţi;
4. Au fost oferite o serie de servicii gratuite de consultanţă constând în acordarea, la cerere, de
răspunsuri la întrebări punctuale adresate pe teme europene, asistenţă în accesarea programelor
cu finanţare europeană, în formularea unor idei de proiecte în domeniul cercetării şi al inovării
pentru aproximativ 300 de firme din Regiunea Centru;
5. Pentru dezvoltarea cooperării în afaceri și internaționalizarea activității, întreprinderile din regiune
au fost sprijinite prin promovarea oportunităților europene de afaceri la nivel regional, cât și
promovarea oportunităților regionale de afaceri la nivel european, utilizând intrumentele specifice
ale Comisiei Europene. La solicitarea lor, au fost indentificaţi potenţiali parteneri de afaceri pentru
15 firme din Regiunea Centru.
3. Proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare
Centru”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a intrat în implementare
în luna septembrie 2009. Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni cu un buget total de 1.846.061 lei.
Bugetul ADR CENTRU este de 485.100 lei, din care contribuţia proprie este 9.702 Lei. Alături de Universitatea
1 Decembrie 1918 (lider de proiect) şi alţi doi parteneri transnaţionali Asociaţia de Interes Public – Formare şi
Inserţie Profesională a Academiei din Grenoble, Franţa (Groupement d’Intérêt Public - Formation et Insertion
Professionnelles de l’Académie de Grenoble) şi Serviciul de Formare Profesională al Asociaţiei din Industria
Construcţiilor Berlin – Brandenburg, Germania (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin
– Brandenburg e.V.), ADR CENTRU a realizat următoarele activităţi:
- Constituirea şi Comitetului de coordonare al proiectului – structură consultativă a proiectului care
participă la stabilirea direcţiilor strategice ale proiectului.
- Participarea la activităţile de diseminare a proiectului (conferinţa de lansare, workshop pentru
identificarea nevoilor de formare, realizarea structurii paginii web şi furnizarea de materiale pentru pagina
web).
- Identificarea anevoilor de formare ale membrilor Consorţiului Regional.
Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională
Această activitate presupune crearea condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii CENTRU prin
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- identificarea şi realizarea de parteneriate şi proiecte de cooperare cu regiuni europene,
- atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de cooperare, cerecetare şi inovare,
- facilitarea participării adminsitraţiei publice locale şi regionale în parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte
de interes local şi regional şi european.
În acest sens, activităţiile în acest domeniu, în cursul anului 2009 s-au axat pe două direcţii:
1. Elaborarea şi participarea ca partener în proiecte regionale şi interregionale
2. Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii, reţele şi Regiuni din Europa
În anul 2009, ADR CENTRU a iniţiat un proiect depus pentru finanţare în cadrul POS pentru Creşterea
Capacităţii Administrative şi a participat ca partener în 7 proiecte de cooperare intra şi interregională, după
cum urmează:
1. Proiectul „Investește in tine! Continua sa te califici!”. Proiectul „Investeşte în tine! Continuă să
te califici!” a fost depus pentru finanţare în cadrul cererii de proiecte Nr. 80 „Calificarea – o şansă pentru
viitor” a Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AXA Prioritară 2 ”Corelarea
învăţătii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. „Acces şi participare la
formare profesională continuă”. Proiectul a fost iniţiat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti
Ilfov, şi va fi implementat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Bugetul total al proiectului este de
2.879.503 RON pentru o perioadă de implementare de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului îl constituie
facilitarea accesului angajaţilor la Formare Profesională Continuă. Obiective specifice ale proiectului sunt
următoarele:
− dezvoltarea de instrumente de atragere a angajaţilor şi a companiilor către FPC
− promovarea instrumentelor create şi a conceptului de formare profesională (inclusiv beneficiile
acesteia) ca premisa a flexicurităţii şi ocupabilităţii forţei de muncă în rândul angajaţilor şi companiilor
− mediatizarea Formării Profesionale Continue ca instrument de dezvoltare de resurse umane şi implicit
de creştere economică durabilă
Bugetul ADR Centru în cadrul proiectului este de 668.001 RON din care contribuţia proprie este de 13.360
Ron, reprezentând 2% din bugetul total al ADR CENTRU în acest proiect.
2. Proiectul ˝Practica – primul pas pentru cariera ta˝, a fost depus în cadrul cererii de proiecte Nr. 90
„Învaţă o meserie”, a Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AXA Prioritară 2
”Corelarea învăţătii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la
şcoală la viaţa activă” . Proiectul a fost iniţiat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov , în
parteneriat cu ADR Centru, ADR Vest, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea 1 Decembrie 1918
din Alba Iulia. Obiectivul general al proiectului este favorizarea insertiei pe piata muncii a 600 studenti aflati in
situatia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă din regiunile Bucuresti - Ilfov, Vest şi Centru, pe durata a 24 de
luni. Bugetul total al proiectului este de 3.093.302,00 RON pentru o perioadă de 24 de luni, ADR Centru având
un buget propriu de 316.715 RON în acest proiect şi o co-finanţare de 6.334 Ron.
3. Proiectul Strategia de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru, depus pentru finanţare în
cadrul axei „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” a POS DCA.
Iniţiatorul acestui proiect este Agenția de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Transilvania”. Scopul
proiectului este realizarea strategiei de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru operaţională şi acceptată
de către toţi actorii implicați în acest sector. Proiectul se va derula pe perioada a 12 luni, având un buget total
proiectului de 859324,52 Lei. ADR CENTRU este partener în acest proiect alături de Agenția de Dezvoltare
Intercomunitară ”Centru Transilvania” şi Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.
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4. Proiectul „Creşterea capacităţii personalului din administraţia publică locală şi judeţeană de a
furniza servicii publice de calitate şi a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru” a fost depus
pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Adminsitrative,
axa prioritară „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de
intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Obiectivul proiectului este întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale şi
judeţene din Regiunea CENTRU şi structurilor lor asociative de a dezvolta politici şi programe de
dezvoltare, de a accesa fonduri de tip structural şi de a iniţia proiecte viabile, finanţate de Uniunea
Europeană, în interes propriu şi comunitar. Bugetul proiectului este de 873075 Lei din care contribuţia
aplicantului este de 89223,5 Lei.
ADR CENTRU este partener în 3 proiecte înanintate pentru finanţare în cadrul celui de-al doilea apel de
proiecte al Programului de Cooperare Transnaţional Sud Estul Europei. Expresiile de interes înaintate de către
parteneri în 21 decembrie 2009 vor fi evaluate într-o primă etapă iar aplicaţiile selectate în această etapă vor fi
dezvoltate şi înaintate sub forma unor proiecte detaliate şi complexe.
1. Proiectul GRID - Governace of Regional Innovation Development, depus în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte al Programului de Cooperare Transnaţional Sud Estul Europei. Proiectul are ca scop
îmbunătăţirea nivelului de implicare al economiilor locale şi al actorilor instituţionali din Bazinul Dunării
şi Mării Adriatice, în construirea unui sistem integrat de guvernare, având ca prioritate inovarea.
Bugetul ADR CENTRU în cadrul acestui proiect este de 177.250 Euro. Proiectul are 15 parteneri din
10 ţări din Europa.
2. Proiectul INNOWINE - Creating research and innovation oriented transnational policy framework for
wine regions in the SEE area. Proiectul are ca scop dezvoltarea unui cadru regional de sprijin pentru
creşterea competitivităţii şi a capacităţii de cercetare şi inovare în domeniul culturii viţei de vie şi al
producţiei de vin şi totodată crearea unei reţele transnaţionale a regiunilor viticole din zona Sud-Est
Europeană. Bugetul ADR CENTRU în acest proiect este de 210.000 Euro. Proiectul are 12 parteneri
din 7 ţări din Europa.
3. Proiectul MUSE - Integrated action plans for the Management of the SEE area natural assets in the
perspective of sUStainable dEvelopment. Proiectul va sprijini definirea unor planuri de acţiune integrate, privind gestionarea arealelor naturale, prin incurajarea unui dialog intersectorial între instituţii şi
organizaţii profesionale din agricultură. Bugetul ADR CENTRU în acest proiect este de 210.000 Euro
150000 Euro. Proiectul are 15 parteneri din 9 ţări din Europa.
Proiecte aflate în implementare şi depuse în parteneriat de către ADR Centru în cursul anului 2009:
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Activitatea Biroului de Reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles
Începând cu anul 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a inclus în organigrama sa un „Birou
pentru Cooperare Externă” - structură responsabilă cu realizarea activităţilor de reprezentare a Regiunii Centru
la Bruxelles, pe lângă instituţiile Uniunii Europene şi birourile de reprezentare ale regiunilor de pe întreg
teritoriul UE. Această structură, continuă activitatea desfăşurată, în anul 2008, de către Biroul de Reprezentare
al Regiunii Centru la Bruxelles, demersurile sale concentrându-se pe promovarea intereselor Regiunii Centru
la nivel European, în conformitate cu „Programul de acţiuni al Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la
Bruxelles, pentru anul 2009”, aprobat ca anexă a Hotărârii CDR Centru Nr. 25/28.10.2008.

Activităţi:
Activităţile desfăşurate de Biroul pentru Cooperare Externă al ADR Centru în anul 2009 au constat în:
• Realizarea de vizite şi întâlniri de lucru alături de principalii colaboratori organizaţionali şi instituţionali
ai Regiunii Centru, reprezentaţi la Bruxelles;
• Organizarea de evenimente şi întâlniri informative, cu participare internaţională, adresate actorilor
relevanţi din regiunea Centru;
• Documentarea, realizarea şi diseminarea de materiale informative cu conţinut european, la nivel
regional;
• Informarea actorilor relevanţi de la nivel regional cu privire la proiectele de cooperare interregională în
cadrul cărora sunt solicitaţi parteneri din Regiunea Centru;
• Participarea activă la realizarea activităţilor, cu dimensiune internaţională, aferente proiectelor de
cooperare internaţională ale ADR Centru;
• Identificarea unui spaţiu de desfăşurare a activităţii Biroului pentru Cooperare Externă, pentru anul
2009 şi pentru viitor.
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Rezultate:
Rezultatele activităţilor desfăşurate pe perioada anului 2009 au constat în:
• Legături şi relaţii de colaborare stabilite prin intermediul participării în comun la realizarea de
proiecte de colaborare interregională:
o Regiunea Toscana (Italia) – proiect „META4LIFE”
o Regiunea Burgundia (Franţa) – proiect „High Speed Broadband Access in Rural Areas”
o Regiunea Sud-Transdanubiana (Ungaria) – proiect „NutritioNet”, proiect „META4LIFE” şi proiect
„INNOWINE”
o Landul Brandenburg (Germania) – „DART”
o Regiunea Abruzzo(Italia) – proiect „GRID”
o Regiunea Marche (Italia) – proiect „MUSE”
• Evenimente cheie organizate:
o Întâlnirile informative: „Rolul Birourilor de Reprezentare Regională de la Bruxelles. Experienţa
Regiunii Centru alături de partenerii din Landul Brandenburg şi direcţii de viitor” – desfăşurate la
Alba Iulia şi Arcuş (Covasna), în perioada 11-12 iunie 2009.
•

Proiecte internationale promovate în rândul actorilor regionali:
o Proiectul propus de Primăria oraşului Walbrzych – Polonia:
 Titlu – neatribuit;
 Program de finanţare - Urbact II;
 Domeniu - cooperare şi schimb de experienţă, între oraşe Europene cu experienţă în
restructurarea zonelor industriale dezafectate.
o Proiectul propus de Regiunea „Burgundy” – Franţa:
 Titlu – „High Speed Broadband Access in Rural Areas” – „Acces la infrastructură şi servicii
de Internet, de tip Broadband, pentru zonele rurale”;
 Program de finanţare – Interreg IVC – Proiecte de capitalizare;
 Domeniu – Tehnologia informaţiilor şi comuncaţiilor, acoperirea zonelor rurale cu
infrastructură şi servicii de internet.
o Proiectul propus de Regiunea „Toscana“ – Italia:
 Titlu – META4LIFE
 Program de finanţare – Programul Cadru 7 – Regiuni ale cunoaşterii
 Domeniu – sănătate şi nutriţie

•

Participare activă în implementarea proiectelor:
o BISNet Transylvania
o RENERG EUREG

•

Materiale informative realizate şi diseminate la nivel regional:
o Informare privind întâlnirea de discuţii purtată între reprezentanţii Biroului de Reprezentare al
Regiunii Centru la Bruxelles, Biroului de Reprezentare la Bruxelles al UNCJR şi ai Clusterului
Logistics in Wallonia;
• Informare privind evenimentul „CREATIVITY, INNOVATION, DESIGN” - Ultimul eveniment
organizat de Comisia Europeană în cadrul tematicii 2009 – Anul Creativităţii şi Inovării;
• Informare privind lansarea Clubului de Afaceri România Belgia – „Romania Belgium Business
Club”;
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•
•
•
•
•

Informare privind noile coordonate de contact ale Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la
Bruxelles;
Informare privind propunerea de participare la proiectul URBACT II, iniţiat de Primăria oraşului
Walbrzych – Polonia;
Informare privind propunerea de participare la proiectul „High Speed Broadband Access in Rural
Areas”, iniţiat de Regiunea „Burgundy” – Franţa.
Catalogul Surselor de finanţare – Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (activitate corelată cu pachetele
de lucru ale proiectului BISNet Transylvania) – actualizat lunar
Newsletter INFO BISNET (activitate corelată cu pachetele de lucru ale proiectului BISNet
Transylvania) – realizat şi distribuit lunar

•

Asigurarea unui spaţiu de desfăşurare a activităţii de reprezentare la Bruxelles, pentru perioada
2009-2013:
o Semnarea „Protocolui de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi ADR
CENTRU, privind asocierea la participarea, în cadrul programelor europene de cercetare, la
activităţile Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROST)“,
avizat prin Hotărârea CDR Centru Nr. 30/13.10.2009. Conform acestui protocol, activitatea de
reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles va putea fi desfăşurată, în perioada 2009-2013, în
cadrul ROST Bruxelles.

•

Participarea cu caracter reprezentativ la evenimentele:
o „The future of Impact Assessment of sustainable agriculture and land use” - Bruxelles 31 Martie
2009
o „Training on Financial Reporting” – Bruxelles 24 Iunie 2009
o European Restructuring Strategies of Post Industrial Sites – Challenges and Opportunities for
Regional and Local Authorities – Bruxelles 5 Noiembrie 2009
o Climate Proofing EU Structural and Cohesion Funds – Bruxelles 17 Noiembrie 2009
o “Innova Brussels” – Conferinţă şi expoziţie în domeniul inovării” – Bruxelles 19 – 21 Noiembrie
2009
• “Beyond the Crisis: Design for a Sustainable Future” – Bruxelles 23 – 24 Noiembrie 2009
• Regional Innovation and Growth –Bruxelles 2-3 Decembrie 2009
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Capitolul V
Serviciile Suport
Toate aceste activităţi şi rezultate ale Agenţiei au fost susţinute de activitatea serviciilor suport: audit intern,
resurse umane, juridic, IT, contabilitate.
În cursul anului 2009 Serviciul Audit Intern din cadrul ADR Centru a activat pentru asigurarea şi îmbunătăţirea
calităţii activităţii de audit intern care a presupus revizuirea Manualului de Audit Intern, în sensul elaborării sau
perfecţionării metodologiilor proprii, care să fie în concordanţă cu Instrucţiunile emise de către AM POR privind
implementarea POR, cu legislaţia naţională şi regulamentele europene privind implementarea fondurilor
structurale. În activitatea curentă a fost vizată îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a practicii profesionale prin
participarea la diferite forme de perfecţionare în domeniile de interes pentru auditori, realizarea misiunilor de
audit intern incluse în Planul anual de audit intern pentru anul 2009, formularea de recomandări, supervizarea
misiunilor de audit intern, transmiterea la Direcţia Audit Intern din cadrul MDRL a rapoartelor de audit intern
după aprobarea acestora de către Directorul General, urmărirea implementării recomandărilor acceptate de
structura auditată, elaborarea Planului anual de audit pentru anul 2010 şi actualizarea Planului strategic de
audit (pe 3 ani), elaborarea Raportului anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2008, şi, după
aprobarea acestuia de către Directorul General, transmiterea lui către Direcţia Audit Intern din cadrul MDRL
pănă în data de 10.01.2009, colaborarea cu instituţii / autorităţi care realizează misiuni de audit privind
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activitatea ADR Centru (Autoritatea de Audit, Direcţia de Audit Intern din cadrul MDRL) pentru transmiterea
documentelor solicitate şi încheierea minutelor / proceselor verbale de predare / primire, realizarea Planurilor
de acţiune pentru implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit extern, urmărirea
implementării acestora, precum şi raportarea stadiului de realizare la solicitarea Autorităţii de Audit, Direcţiei de
Audit Intern din cadrul MDRL
Rezultate obţinute în urma desfăşurării activităţii Serviciului Audit Intern din cadrul ADR Centru:
- număr de revizuiri ale Manualului de Audit Intern – 3 revizuiri
- număr de zile de perfecţionare / auditor – 7 zile / auditor
- număr de instruiri la care au participat auditorii – 3 instruiri
- număr de misiuni de audit intern realizate – 5 misiuni
- gradul de realizare a Planului anual de audit intern pentru anul 2009 – 100 %
- număr de recomandări formulate de auditori – 4
- număr de recomandări acceptate de structura auditată – 4
- număr de recomandări implementate de structura auditată – 4
- numărul de misiunilor de audit intern supervizate – 5
- număr de rapoarte de audit intern transmise la Direcţia Audit Intern din cadrul MDRL - 5
- Planul anual de audit pentru anul 2010 a fost elaborat – 1
- Planul strategic de audit (pe 3 ani) a fost actualizat - 1
- Raportul de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2008 aprobat de către Directorul General al
ADR Centru a fost transmis în termen la Direcţia Audit Intern din cadrul MDRL - 1
- colaborarea cu instituţii / autorităţi pentru realizarea misiuni de audit extern privind activitatea ADR Centru
(Autoritatea de Audit, Direcţia de Audit Intern din cadrul MDRL) – 5 misiuni de audit extern
- Planuri de acţiune realizate pentru implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit
extern – 1.
Recomandările formulate de serviciul de audit intern şi aprobate de către directorul general al ADR Centru au
fost acceptate de conducătorii structurilor auditate în proporţie de 100 %.
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 de noi persoane,
evaluarea personalului, monitorizarea activităţii de instruire, actualizarea procedurilor interne privind resursele
umane şi actualizarea fişelor de post în conformitate cu noua structură organizatorică şi recomandările făcute
de misiuniile de audit externe. Astfel Agenţia avea la sfârşitul anului 2009 un număr 79 de angajaţi. Indicele de
fluctuaţie de personal a fost de 3,79% în 2009 comparativ cu anul 2008 în care indicele reprezenta un procent
de 6,75 %. În cursul anului 2009, 44 de angajaţi ai Agenţiei au participat la programe de instruire din
următoarele domenii: implementării fondurilor comunitare şi Programul Operaţional Regional.
Asistenţa juridică acordată în cadrul Serviciului Juridic a constat în: reprezentarea Agenţiei în faţa instanţelor
judecătoreşti, organelor de urmărire penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile
publice; asistenţă juridică şi consiliere pentru departamentele/serviciile din cadrul ADR Centru, soluţionarea
contestaţiilor, plângerilor, altor cereri cu caracter juridic sau litigios; verificarea şi vizarea contractelor încheiate
de Agenţie conform legislaţiei comerciale si civile şi intereselor Agenţiei, a contractelor de finanţare încheiate
în cadrul POR 2007 -2013 şi a Programelor Phare; întocmirea documentaţiei pentru realizarea achiziţiilor
interne de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul cărora Agenţia este autoritate contractantă; avizarea şi
contrasemnarea actelor juridice şi dispoziţiilor directorului general.
Pe parcursul anului 2009 Serviciul IT – MIS a oferit consultanţă de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul
angajaţi în cadrul ADR Centru, asigurând totodată funcţionarea infrastructurii tehnice: calculatoare, reţelistică,
servere.
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A fost implementat sistemul de management electronic al documentelor: echipamente, software, training,
urmărirea implementării sistemului.
Pentru sistemul SMIS
- au fost făcute sesiuni de training de către personalul cu responsabilităţi în introducerea datelor în SMIS; un
număr de 8 persoane au fost instruite de către ACIS, iar un număr de 12 persoane au fost instruite intern pe
diferitele module ale sistemului în funcţie de responsabilităţi
- a fost coordonată activitatea de introducere a datelor ; astfel au fost introduse date în sistem după cum
urmează:
- în secţiunea Proposed Project: 257 proiecte (sunt datele aferente proiectelor/cererilor depuse
pe parcursul anului 2009)
- au fost menţinute datele la zi pentru proiectele depuse anterior: aprox. 450 de proiecte au fost
introduse/actualizate
Au fost aduse o serie de îmbunătăţiri site-ului www.adrcentru.ro. Informaţia de pe site a fost actualizată
continuu, astfel încât, pe parcursul anului 2009, aproximativ 45.000 de vizitatori unici au vizualizat de peste
330.000 de ori paginile ADR Centru.
De asemenea, a fost asigurat suportul în organizarea diferitelor evenimente ale Agenţiei prin multiplicarea
diferitelor materiale dar şi asigurarea logisticii pe parcursul evenimentelor.
În cursul anului 2009 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la :
 Implementarea contractelor de servicii cu finantare din Axa Prioritară 6 Asistenta tehnica a POR
încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – gestionarea actelor contabile, evidentierea
distincta a tuturor operatiunilor de incasari si plati ;
 Implementarea Contractului de finantare din fonduri Phare 2006 - pentru proiectul de reabilitare si
extindere a sediului agentiei - evidentierea distincta a tuturor operatiunilor de incasari si plati
 Gestionarea proiectelor regionale aflate in implementare - evidentierea distincta a tuturor operatiunilor de
incasari si plati ;
 Analizarea modului de utilizare a resurselor materiale şi financiare ale ADR Centru prin utilizarea
informaţiei economice ;
 Analiza capacitatii de incasare a veniturilor prevazute, pentru fiecare sursa de finantare conform Bugetul
multianual de venituri si cheltuieli ;
 Analiza modului de incadrare a cheltuielilor , in prevederile bugetului multianual de venituri si cheltuieli ;
 Organizarea contabilitatii in conformitate cu legislatia in vigoare utilizarea acesteia ca principal instrument
de cunoaştere, gestiune, control al patrimoniului agenţiei şi al rezultatelor obţinute, exercitarea controlului
financiar preventiv .
 Elaborarea documentelor lunare de sinteza
 Intocmirea situatiilor financiare anuale si anexelor acestora
 Elaborarea Bugetului anual de venituri si cheltuieli si a bugetului multianual
 Asigura aprovizionarea continua cu bunuri materiale necesare desfasurarii activitatii personalului
agentiei
 Asigura intretinerea in vederea bunei functionari a parcului auto al agentiei
 Respectarea principiilor, conceptelor şi recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un
instrument fundamental de control intern.
Activitatea financiară a Agenţiei este prezentată în detaliu în Raportul privind execuţia bugetară a ADR Centru.
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Capitolul VI
CONCLUZII
Activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru în cursul anului 2009 s-a axat în principal pe
implementarea la nivel regional a Programului Operaţional Regional, continuând activităţile de planificare şi
gestionare a Programelor Phare Coeziune Economică şi Socială, dar, în acelaşi timp, s-au dezvoltat
activităţiile de cooperare intra şi interregionale. Astfel putem concluziona:
1. Actualizarea Planului Regional de Dezvoltare, precum şi a celorlalte strategii de dezvoltare existente la
nivel regional
2. Dezvoltarea de studii şi analize regionale, precum şi alte instrumente de planificare (GIS) care să
sprijine procesul de dezvoltare regională
3. Derularea activităţilor de informare şi publicitate privind Regio 2007-2013 (distribuirea şi elaborarea de
materiale publicitare – pliante, broşuri, reviste, newsletter – în cursul anului 2009 au fost distribuite
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47.345 buc. de materiale informative şi de promovare, din care peste 37.000 elaborate de ADR
Centru)
4. Organizarea de seminarii, conferinţe, întâlniri, evenimente cu potenţialii solicitanţi de fonduri (91 de
manifestări la care au participat aproximativ 3000 de persoane din cadrul autorităţilor locale, mediului
de afaceri, societăţii civile)
5. Asigurarea de consultanţă şi asistenţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri în cadrul Regio 20072013 (762 cereri de informaţii rezolvate)
6. Evaluarea şi selecţia a 492 de proiecte depuse în cadrul Regio.
7. Semnarea a 95 contracte de finanţare în cursul anului 2009, în cadrul Programului Operaţional
Regional, contracte având o valoare totală de peste 143 milioane euro.
8. Implementarea Programelor Phare Coeziune Economică şi Socială. Se aflau în implementare 71 de
proiecte din cadrul a 11 subprograme din domeniile: infrastructură de mediu (gestionarea deşeurilor),
infrastructură educaţională (TVET), infrastructură mare regională (turism şi transport), asistenţă şi
consultanţă pentru IMM-uri. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la peste 65 milioane euro.
9. Implementarea de proiecte regionale: în cursul anului 2008 a continuat cu succes implementarea la 2
proiecte regionale: unul în domeniul energiilor regenerabile – RenERg EuReg şi unul în domeniul de
sprijin pentru IMM-uri – BISNet Transylvania. Aceste proiecte sunt implementate la nivel regional de
către ADR Centru şi au o valoare totală de 383.000 euro. Acestora li s-a adăugat proiectul
„Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al regiunii de dezvoltare
Centru”, cu un buget total de 1846061 lei
10. Elaborarea şi depunerea în vederea finanţării a încă 7 proiecte regionale. Aceste proiecte au fost
depuse în cadrul unor programe operaţionale derulate la nivel naţional sau în cadrul Programului pe
Spaţiul Sud-Est European şi Interreg IV C.
În activitatea sa de viitor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru va continua să asigure o informare
transparentă şi corectă a tuturor grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare de care pot să beneficieze
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, va promova egalitatea de şanse la acordarea finanţării
nerambursabile, va coordona activităţile pentru generarea impactului economic şi social pozitiv la nivel regional
şi va informa publicul general asupra valorii adăugate obţinute din asistenţa comunitară a Uniunii.
Prin activitatea desfăşurată ADR Centru garantează că va continua Planurile de Dezvoltare Regională precum
şi planurile şi programele operaţionale şi sectoriale de la nivelul regiunii, asigurând gestionarea, ca şi autoritate
de implementare, a fondurilor alocate Regiunii Centru din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau
din alte surse de finanţare. Specialiştii ADR Centru vor asigura monitorizarea proiectelor implementate,
promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională. În continuare se va
asigura asistenţă tehnică investitorilor, concomitent cu monitorizarea activităţii agenţilor economici care
beneficiază de facilităţi. Nu în ultimul rând, ADR Centru va continua să atragă noi parteneri, prin dezvoltarea
de colaborări naţionale, inter-regionale şi internaţionale. Toate aceste activităţi vor fi subsumate unui singur
obiectiv, respectiv îmbunătăţirii permanente a condiţiilor de viaţă pentru toţi cetăţenii Regiunii Centru, din
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
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