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INTRODUCERE
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.
În cursul anului 2012 activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru s-a axat pe următoarele aspecte:






Elaborarea capitolelor aferente Planului Regional de Dezvoltare 2014-2020 şi pregătirea noii perioade de
programare 2014-2020 prin realizarea de întâlniri cu grupurile parteneriale şi dezvoltarea portofoliului de
proiecte regional
Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru
Monitorizarea ex-post a programelor Phare şi guvernamentale
Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate şi proiecte regionale şi implementarea acestora la nivel regional
Dezvoltarea instituţională prin derularea activităţilor serviciilor suport ale Agenţiei
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Capitolul I
Planificarea dezvoltării
Obiectivul general
Implementarea activităților specifice procesului de planificare regională în vederea fundamentării Planului de
Dezvoltare Regional, a realizării unei legături cât mai strânse cu programele operaţionale sectoriale şi
integrarea lor în planurile şi programele naţionale și regionale, precum și dezvoltarea rețelei parteneriale în
vederea asigurarii transparentei şi a unei largi implicari a actorilor interesati in planificarea si programarea
perioadei 2014-2020.
Obiective specifice
1) Dezvoltarea rețelei parteneriale în vederea pregătirii următoarei perioade de programare 2014-2020;
2) Elaborarea analizei socioeconomice, a analizei SWOT si a Strategiei Regionale de Dezvoltare, documente
ce stau la baza Planului Regional de Dezvoltare, a Programului Operațional Regional și a Planurilor Sectoriale;
3) Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente strategice naţionale;
4) Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale și naționale constituite pentru elaborarea unor
documente de planificare și programare sectoriale.
Activităţi
Activitățile specifice procesului de planificare si programare regională au vizat în cursul anului 2012 în principal:
 Participarea la activitati la nivel national în vederea elaborarii documentelor de programare pentru perioada
2014-2020;
 Crearea reţelei parteneriale regionale de planificare în concordanţă cu Hotararea CDR Centru nr. 10/2010
privind cadru de elaborare în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare
Centru, care să ofere o transparenţă totală şi să determine o implicare cât mai mare a tuturor actorilor
regionali în scopul eficientizării şi sustenabilităţii procesului.
 Elaborarea analizei economico-sociale, a analizei SWOT și a Strategiei Regionale de Dezvoltare 20142020;
 Dezvoltarea portofoliului regional de proiecte.
A. Participarea la activitati la nivel naţional în vederea elaborării documentelor de programare pentru
perioada 2014-2020
Pentru perioada de programare 2014-2020 fiecare stat membru trebuie să elaboreze, în colaborare cu partenerii
săi și în dialog cu Comisia Europeană, un set de documente de programare, care vor conține angajamente ferme privind îndeplinirea obiectivelor UE prin utilizarea fondurilor comunitare.
În vederea asigurării unei coordonări coerente și unitare a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, Ministerul Afacerilor Europene a elaborat un set de orientări metodologice denumite „Memorandumul Guvernului pentru aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării
și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” - ce au ca principal scop stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile, luând în considerare și principiul
european al parteneriatului. Acest principiu implică o serie de consultări cu reprezentanți ai autorităților competente de la nivel național, regional și local, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici și sociali, inclusiv cu parteneri din domeniul protecției mediului sau cu responsabilități în promovarea egalității și nediscriminării.
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La nivel national, activitatile la care au participat şi angajati ai ADR Centru, în cursul anului 2012, au fost următoarele:









Întâlnirea de lucru dintre AMPOR și reprezentanții OI POR desfășurată la Sibiu în perioada 1-2 februarie
2012. În cadrul întâlnirii s-au discutat și aspectele referitoare la pregătirea perioadei de programare 20142020 (cadrul partenerial, metodologie de elaborare, studii suport, calendar, actualizarea legislației etc.)
Întâlnirea de lucru privind definitivarea Metodologiei de elaborare a PDR 2014-2020 desfășurată la sediul
MDRT în data de 28 martie 2012. În cadrul întâlnirii s-au adus clarificări privind elaborarea metodologiei de
planificare regională, lista indicatorilor socio-economici, identificarea proiectelor strategice (criterii de definire), stabilire grupuri tematice, funcționarea CRP-urilor etc.
Consultări cu celelalte ADR-uri în vederea unei abordări comune cu privire la metodologia de elaborare a
PDR.
Participare la întâlnirile Comitetului Interinstituțional privind Acordul de Parteneriat (2 întâlniri)
Participare la întâlnirile Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională (2 întâlniri)
Participare la întâlnirile Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritorială (2 întâlniri)
Participare la întâlnirile sub-grupurilor de lucru organizate de MDRT (MDRAP) în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională: Dezvoltare urbană, Infrastructură, Mediul de afaceri, Eficiență energetică, Comunități defavorizate (11 întâlniri).

B. Definitivarea reţelei parteneriale regionale de planificare
În cadrul procesului de finantare de la Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020, fiecare regiune de dezvoltare contribuie la realizarea documentelor naționale de programare și la stabilirea propriei strategii de dezvol-
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tare, prin realizarea Planului de Dezvoltare Regională, document care se elaborează sub coordonarea agențiilor
de dezvoltare regională și care este aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
În vederea îndeplinirii acestei sarcini cât mai eficient și cu rezultate cât mai bune, Agenția pentru Dezvoltare
Regionala Centru a realizat o propunere a Cadrului de elaborare în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, care oferă o transparență totală și să determine o implicare a cat mai mulți actori regionali în scopul eficientizării și sustenabilității procesului. Acest document a fost analizat de către Consiliul pentru
Dezvoltare Regională și aprobat prin Hotărârea nr.18 din 14 septembrie 2010.
Crearea cadrului partenerial de planificare a început în cursul anului 2011 prin înființarea grupurilor de lucru judeţene și a Comitetului Regional de Planificare. Grupurile de lucru judetene - constituite și conduse de către
consiliile judeţene sub coordonarea ADR Centru - sunt formate din reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai unor
organizații private, reprezentative pentru mediul administrativ, economic, social și educaţional din fiecare judet.
La începutul acestui an (2012) grupurile de lucru au fost completate cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai
societății civile pentru a deveni cât mai diversificate din punct de vedere al reprezentarii actorilor implicati în
procesul de dezvoltare.

Întâlniri grupuri parteneriale regionale – oct.- dec. 2012

Au fost organizate 2 runde de întâlniri (în trimestrele II și IV din 2012) la sediile consiliilor județene cu fiecare din
cele 6 grupuri județene de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate metodologia de elaborare a analizei socioeconomice, elementele cheie ale acesteia, direcțiile principale ale strategiei regionale de dezvoltare, precum și
aspecte legate de identificarea și dezvoltarea proiectelor aferente portofoliului regional.
În luna octombrie 2012, la Alba Iulia, a avut loc întâlnirea de constituire a Comitetului Regional de Planificare la
nivelul Regiunii Centru (CRP Centru). Întâlnirea de constituire a CRP a fost inițiată de ADR Centru, în conformitate cu Regulamentul - Cadru pentru organizare şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, document aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului cu nr. 1087/2012 și cu Hotărârea nr. 13/2012 a CDR Centru privind structura și componența CRP Centru. În cadrul acestei întâlniri s-a căzut de acord în ce privește formarea a 7 grupuri tematice de lucru la nivel regional, constituite în jurul priorităților regionale de dezvoltare: Infrastructura, dezvoltare teritorială, Competitivitate și eficiență energetică, Dezvoltarea resurselor umane, Mediu și schimbări climatice, Dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură, Turism, cultură și patrimoniul cultural, Administrație și bună guvernanță. Cea de-a 2-a întâlnire a acestei structuri regionale consultative s-a desfășurat în luna decembrie 2012.
C. Elaborarea analizei economico-sociale regionale, a analizei SWOT și a strategiei regionale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020
Profilul (analiza) socioeconomic al Regiunii este parte a Planului de Dezvoltare Regională şi el stă la baza elaborării analizei SWOT și a Strategiei de dezvoltare regională. Profilul socio-economic trebuie să furnizeze o evaluare cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente în regiune. Acesta trebuie să conțină informaţii de bază şi să
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analizeze tendinţele-cheie în domeniile de dezvoltare relevante. Structura profilului socio-economic a fost stabilită prin „Metodologia privind planificarea dezvoltării regionale 2014-2020”, elaborată de MDRT și a fost însușită
de toate ADR-urile.

Valoarea P.I.B. realizat în 2009, în mil. lei prețuri
curente

11406,9

8391,6

Rata de activitate a resurselor de muncă, în anul
2010 (%)

Alba

Alba

Sibiu

Brasov

16443,0

Brasov

55

Covasna

10854,0

65

Harghita

Mures

Covasna

Mures

5975,1 4030,3

Harghita

Sibiu

În anul 2012 au fost finalizate primele versiuni de lucru ale Profilulului socio-economic al Regiunii Centru şi ale
Analizei SWOT și a început elaborarea Strategiei Regionale de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Aceste
documente au fost supuse analizei grupurilor de lucru au fost publicate pe website-ul ADR Centru în vederea
unei consultări mai ample a publicului din regiune, urmând ca versiunile finale ale celor 3 documente să
primească avizul formal al Comitetului Regional de Planificare în cursul anului 2013.
Pentru o evaluare cât mai corectă a nevoilor și a potențialului regiunii, profilul socioeconomic integrează
rezultatele studiilor sectoriale și profilele socio-economice ale județelor din regiune, elaborate la nivelul ADR
Centru în perioada 2010-2011.
Strategia de Dezvoltare 2014-2020 își propune fixarea unui cadru de dezvoltare a regiunii, stabilind liniile
directoare pentru următorii 7 ani. Ea cuprinde 6 axe prioritare de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un
număr de priorități și măsuri specifice:

4.
5.
6.

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale
Creșterea competitivității economice, stimularea inovării
Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de
energie
Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale

Evolutia miscarii naturale a populatiei
spor natural pozitiv

13

spor natural negativ

‰

1.
2.
3.

11
9
1990

1995

2000
2005
Rata natalitatii

2006
2007
2008
Rata mortalitatii

2009

2010
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D. 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. Este foarte important să existe un
portofoliu de proiecte strategice la nivel regional, proiecte care să sprijine documentele programatice şi prin
intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel regional, dar în acelaşi timp să se poată
obţine şi indicatori care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce priveşte Strategia
Europa 2020.
Continuând activitatea începută în anul 2011, în cursul anului 2012 s-au colectat în continuare idei de proiecte
de la actorii regionali, idei care au fost incluse într-o bază de date regională. Această bază de date a fost
structurată pe categorii de proiecte conform celor 11 obiective tematice ale politicii de coeziune pentru perioada
2014-2020. De asemenea, în cadrul Metodologiei de elaborare a Planurilor Regionale de Dezvoltare s-au
stabilit la nivel naţional şi o serie de criterii care trebuie îndeplinite de acele proiecte care vor fi considerate
proiecte strategice. În general pentru a fi considerate proiecte strategice şi pentru a obţine finanţare din fonduri
europene în următoarea perioadă de programare proiectele trebuie să vizeze aspecte integrate de dezvoltare
economică şi socială, să ducă la soluţionarea unor probleme majore la nivel regional, să aibă impact teritorial,
să fie dorit la nivel local şi regional – având un angajament scris în ce priveşte implementarea sa din partea
actorilor regionali, să prezinte un cadru instituţional adecvat, să se încadreze în priorităţile de dezvoltare
regionale, să nu aibă probleme juridice şi să aibă studii şi analize care să justifice necesitatea dezvoltării
acestora.
Cu ocazia tuturor întâlnirilor avute cu grupurile de lucru judeţene, cu membrii CRESC şi CDR Centru, precum şi
cu membrii Comitetului Regional de Planificare în cursul anului 2012 s-au prezentat aspecte legate de dezvoltarea portofoliului de proiecte, care sunt direcţiile de finanţare de la nivelul UE, cum trebuie identificate şi dezvoltate proiectele, ce înseamnă proiecte strategice şi s-a atras atenţia asupra nevoii de prioritizare a ideilor de proiecte la nivelul fiecărei comunităţi şi de integrare a investiţilor pentru a dezvolta proiecte cu impact major la nivel
economic, social şi teritorial. În acelaşi timp, un număr al Revistei Regio Centru a fost dedicat special aspectelor
legate de pregătirea portofoliului regional de proiecte.
În perioada 24.10 – 29.11.2012 au avut loc câte 2 zile de întâlniri la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru, întâlniri care s-au axat pe două direcții:

Realizarea unei întâlniri cu grupul de lucru județean privind planificarea și programarea pentru perioada 2014-2020, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de definitivarea analizei socioeconomice regionale și a analizei SWOT și demararea elaborării strategiei regionale, precum și aspecte generale legate de pregătirea portofoliului regional de proiecte.

Realizarea de întâlniri individuale cu principalii promotori de proiecte de la nivelul fiecărui județ (consiliu județean, primăriile reședință de județ, primării de municipii și orașe, universitate, etc.) în cadrul cărora au fost discutate aspecte legate de propunerile de proiecte inițiate de aceștia pentru perioada
2014-2020, de modul cum acestea trebuie dezvoltate şi de necesitatea prioritizării acestora la nivelul
comunităţii.
La aceste întâlniri au participat în total aproximativ 450 de persoane la nivel regional. Ca urmare a întâlnirilor
realizate s-au extras o serie de concluzii, după cum urmează:
1.
Toate autoritățile locale au atras atenția asupra aspectului că trebuie realizată o evaluare și analiză clară
a sistemului de implementare a fondurilor europene în România, în întregul său, iar concluziile acestor
analize să fie luate în calcul în programarea fondurilor pentru perioada 2014-2020 pentru a evita
realizarea acelorași greșeli din această perioadă.
2.
Multe autorități locale au adus în discuție problemele cu care s-au confruntat în derularea proiectelor cu
fonduri europene în această perioadă de programare (legislația privind achizițiile publice, corecțiile
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financiare și măsurile de prevenire a acestora, probleme privind cadastru și regimul de proprietate,
derularea a numeroase controale asupra modului de implementare a proiectelor de către diferite instituții,
probleme legate de proiectare, etc.). Toate aceste aspecte ar trebui reglementate clar încă de la început
pentru perioada de programare 2014-2020, la nivel național, pentru a nu apărea modificări ale sistemului
pe parcursul derulării proiectelor. De asemenea este necesară existența unor documentații unitare pentru
fondurile europene la nivel național în ce privește implementarea și necesitatea existenței unor informații
clare, care să nu ducă la interpretări subiective, precum și o simplificare a documentațiilor.
Un alt aspect ridicat a fost de identificare a unor mecanisme de valorificare la nivel național a proiectelor
pregătite în cadrul PNDI (Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii) sau în cadrul altor programe
naționale, care nu au mai obținut finanțare, sau au obținut finanțare parțială nefiind definitivate, proiecte
pentru care s-au cheltuit sume importante pentru pregătirea documentațiilor.
S-a atras atenția asupra identificării atât la nivel regional, cât și național, a unor criterii în ce privește
identificarea proiectelor strategice, care să sprijine gândirea regională, sau cel puțin microregională, și
care să ajute autoritățile în dezvoltarea și prioritizarea proiectelor propuse.
Referitor la nevoile de investiții necesare la nivel regional, în toate cele 6 județe s-au identificat
următoarele domenii de investiții:
o
Nevoia finanțării în continuare a proiectelor ce vizează reabilitarea drumurilor județene și a
șoselelor de centură acolo unde este cazul. De asemenea pe infrastructura de transport s-au mai
identificat la nivel regional necesitatea dezvoltării unor drumuri expres care să facă legătura rapidă
între localitățile care nu au acces la coridoarele europene și aceste coridoare europene și/sau
realizarea unui calendar actualizat în ce privește investițiile naționale în infrastructura de transport.
o
Dezvoltarea aeroporturilor de importanță regională și crearea legăturilor intermodale și a nodurilor
de transport cu zonele industriale.
o
Nevoia existenței unei finanțări specifice pentru orașele mici și mijlocii și fostele orașe
monoindustriale, care au rămas în afara finanțării în această perioadă.
o
Finanțarea dezvoltării, reabilitării și modernizării spitalelor județene și municipale, și dezvoltarea
unui sistem național de sănătate funcțional.
o
Clarificarea legislației în ce privește parteneriatul public-privat și asigurarea posibilității finanțării de
proiecte dezvoltate de parteneriat public-privat.
o
Finanțarea proiectelor de turism și cultură, combinate cu aspecte legate de reabilitarea obiectivelor
de patrimoniu și identificarea la nivel regional a rețelelor de promovare a acestora. Toate județele
au atras atenția asupra nevoii de a lucra în parteneriat împreună pentru a dezvolta rețele de
promovare a tursimului regional.
o
Nevoia de finanțare în continuare a aspectelor legate de infrastructura tehnico-utilitară și de
asemenea necesitatea finanțării amenajării și promovării zonelor protejate și a biodiversității.
o
Dezvoltarea parcurilor industriale, finanțarea zonelor de dezvoltare economică și sprijinirea firmelor
în vederea creării de noi locuri de muncă, dar cu proceduri mult mai simplificate și ușor de accesat
de către firme. De asemenea pe partea de dezvoltare economică s-a atras atenția asupra nevoii de
asociere a clusterelor regionale și găsirea unor soluții de colaborare și finanțare a acestora,
precum și pe revigorarea orașelor mici și mijlocii prin dezvoltarea de parcuri industriale și atragerea
de investiții.
o
Clarificarea aspectelor legate de urban și rural, modul cum vor fi integrate investițiile realizate în
aceste zone.
o
Dezvoltarea infrastructurii turistice balneoclimaterice la nivel regional și crearea de parteneriate în
acest sens.
o
Dezvoltarea de proiecte sociale, în special pentru integrarea populației de etnie romă. Nevoia
dezvoltării la nivel regional a unui plan de acțiuni și de măsuri de integrare a acestei populații în
societate.
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Investiții legate de dezvoltarea agriculturii și în special legate de pomovarea produselor agricole și
sprijinirea producătorilor, crearea de rețele între aceștia și de spații de depozitare a produselor și
pentru desfacerea acestora.
Investiții legate de regularizarea, ecologizarea și valorificarea potențialelor oferite de cursurile
râurilor.
Investiții legate de eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile.
Investiții legate de reabilitarea siturilor industriale, dar aici trebuie clarificate clar spectele de
proprietate. Există la nivel regional câteva situri industriale mari, dar care nu sunt în proprietatea
autorităților locale și acestea nu pot intervenii pentru rezolvarea problemelor din zonele respective.
Reabilitarea sistemului feroviar, mai ales în zone din Harghita și Mureș unde sunt deficitare din
acest punct de vedere.

Toate concluziile rezultate în urma întâlnirilor au fost transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și către Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, ca urmare a acestor concluzii, la
începutul anului 2013 s-a solicitat consililor județene din Regiune să analizeze portofoliile proprii de proiecte și
să încerce o sintetizare și prioritizare a acestora conform discuțiilor purtate, care ulterior să fie transmise la ADR
Centru pentru a crea o bază de date regională ce va fi discutată în cadrul grupurilor parteneriale regionale.
Această activitate de identificare a proiectelor regionale va continua și pe parcursul anului 2013. Lista
proiectelor prioritare va reprezenta o anexă a Planului Regional de Dezvoltare şi va fi supusă aprobării CDR
Centru.
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Capitolul II
Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013
Obiectiv general
Prin HG 457/2008 s-a reglementat cadrul instituţional pentru coordonarea, managementul și implementarea
instrumentelor structurale în România. Acest act legislativ a stabilit Autorităţile de Management şi Organismele
Intermediare pentru Programele Operaţionale ce vor fi implementate în România în perioada 2007-2013.
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, Regiunii Centru i-a fost alocat un procent de 10,9 %, respectiv 483,62 mil euro pentru perioada 2007-2013 din care 440,37 mil. euro pentru axele prioritare 1 - 5.
Activităţi
Pe parcursul anului 2012 Organismul Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru a desfăşurat următoarele
activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului la nivelul Regiunii Centru:
Activităţi 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 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, pe baza prevederilor Planului de Comunicare la nivel regional. 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 în cursul anului 2012 la 70 de evenimente, la care au fost prezenți, în total, aproximativ 1701 de persoane. În cursul anului 2012 ADR Centru a distribuit peste 18397 materiale de informare și promovare, din care 3969 publicații editate de AM POR, restul fiind realizate de ADR Centru.
De asemenea în anul 2012 s-a actualizat permanent site-ul www.regio.adrcentru.ro cu informaţii pentru beneficiarii de proiecte şi publicul larg, în total făcându-se un număr de 227 actualizări ale paginii de internet. Acest site a fost dezvoltat și îmbunătățit la sfârșitul anului 2012, devenint un site de sine stătător cu adresa www.regioadrcentru.ro

Pliante Regio – Regiunea Centru

Conferinţa Regio decembrie 2012 – Alba Iulia
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Alte activități derulate au constat în:
 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
 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 45 de comunicate de presă, 5 conferinţe de presă şi
2 vizite cu presa la proiecte Regio (1 vizită la proiecte din județul Harghita și 1 vizită la proiecte din județul Mureș).
 Realizarea newsletter-ului Focus Regio Centru şi distribuirea a 13 ediţii la 3.120 de abonaţi
 S-au realizat şi editat 4 numere ale revistei Focus Regio Centru
 Au fost editate şi tipărite 6 tipuri de pliante cu instrucțiuni emise de AMPOR pentru beneficiarii de proiecte în cursul anului 2012 (Instrucțiunile nr. 81, 85, 86, 91, 92 și 94. Ca urmare a anulării Instrucțiunii
nr. 85 de către AM POR în luna dec. 2012 a fost editată Instrucțiunea 99).
 Actualizarea bazei de date cu mass-media regională şi cu potenţialii solicitanţi de fonduri
 Actualizarea reţelei de multiplicatori de informaţie privind POR la nivel regional – 116 de contacte
 S-au acordat 372 de avize asupra materialelor de informare şi publicitate ale beneficiarilor
 Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind accesarea fondurilor din cadrul POR, cereri ce au vizat în principal: eligibilitatea solicitantului, activităţi eligibile, cheltuieli eligibile, completarea cererii de finanţare, ce avize sunt necesare cum se pot obţine acestea, achiziţiile publice etc. S-au soluţionat în cursul anului 2012 un număr de 180 solicitări de informaţii.
 Întocmirea de rapoarte privind implementarea Planului de Comunicare pe POR şi transmiterea acestora la AMPOR şi ACIS: 1 raport anual şi 2 rapoarte semestriale pentru ACIS şi 4 rapoarte trimestriale
privind activitatea Biroul de informare.
 Realizarea unei campanii de publicitate prin radio și a unei campanii TV la nivel regional, campanie
care a inclus producția a 24 de știri advertoriale radio și 3 spoturi audio cu 40 de difuzări la nivelul
județelor Regiunii Centru și 24 de știri asdvertoriale TV și 2 spoturi TV cu 40 de difuzări la nivelul
județelor Regiunii Centru. Campaniile s-au derulat în perioada august-decembrie 2012.
 Campanie Regio în presa scrisă derulată în perioada noiembrie – decembrie 2012: câte 12 machete
de presă/județ + 12 machete policrome publicate / pag. 1 în județul cu publicația cu cel mai mare tiraj
local.
 Campanie oudoor Regio cu derulare 2 luni în perioada mai - iulie 2012. S-au afişat 2 tipuri de afişe în
8 locaţii din cele 6 judeţe ale Regiunii Centru şi s-au difuzat 2 spoturi pe 10 led screen-uri din regiune.
 Campanie Regio de publicitate media online prin producție de 2 bannere web diferite și afișare pe 1
site de interes național, 6 site-uri de interes local/regional + bonus 1 site regional de mica publicitate.
 Distribuție obiecte și materiale promoționale personalizate 2012 - 4922 materiale promoţionale
distribuite pe parcursul anului 2012.

Vizită cu presa la proiecte Mureș – noiembrie 2012

Forumul comunicatorilor Regio – Bran, sept. 2012
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Evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în cadrul POR 2007-2013
la nivelul Regiunii Centru.
Pe parcursul anului 2012 în ce priveşte procesul de evaluare, selecţie şi contractare au fost derulate următoarele activităţi:
 Verificarea din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii a cererilor de finanţare depuse: 32 cereri de finanţare
 Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de evaluare tehnică şi financiară: 35 de cereri de finanţare (inclusiv sesiunile de reevaluare aferente DMI 4.3)
 Cereri de finanţare evaluate tehnic şi financiar şi număr PT analizate (cereri de finanţare aferente DMI
1.1): 20 cereri de finanţare aferente DMI 1.1
 Analizarea conformităţii proiectelor tehnice: 38 PT
 Efectuarea de vizite la faţa locului la proiectele aflate în etapa precontractuală: 59 de vizite
 Întocmirea şi semnarea de contracte de finanţare: 54 contracte întocmite, 58 contracte semnate (din
care 2 contracte resemnate)
 Introducerea de date în SMIS în ce priveşte procesul de evaluare şi contractare: s-au introdus date
pentru 58 cereri de finanţare aferente etapei de evaluare şi selecţie şi 58 cereri de finanţare aferente
etapei de contractare
 Întocmirea şi transmiterea la AMPOR de rapoarte de progres săptămânale şi lunare privind procesul
de evaluare, selecţie şi contractare: 52 rapoarte de progres săptămânale, 12 rapoarte de progres lunare.

Semnare Contract Sfântu Gheorghe, DMI 4.2

Depunere proiecte DMI 5.2 – oct. 2012

Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional în cadrul Programului Operaţional
Regional
În ce priveşte activitatea de implementare a proiectelor contractate în cadrul Programului Operaţional Regional,
în cursul anului 2012 s-au realizat următoarele activităţi:
 Verificarea cererilor de prefinanţare şi a cererilor de rambursare depuse de beneficiarii de proiecte
POR:
o 31 cereri de prefinanţare verificate şi transmise la AMPOR
o 455 cereri de rambursare verificate şi transmise la AMPOR
o 126 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
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Introducerea în SMIS a informaţiilor privind cererile de prefinanţare/rambursare: 31 de cereri de
prefinanţare şi 455 de cereri de rambursare
Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare: 581 vizite
Verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor: 649 rapoarte
Procesarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii: 156 solicitări
de modificare
Introducerea în SMIS a informaţiilor privind monitorizarea proiectelor: pentru 220 de cereri de finantare
au fost introduse informatii
Efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post: 83 vizite
Întocmirea rapoartelor de progres ale OI:4 rapoarte
Organizarea de seminarii/întâlniri cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor de finanţare:
32 întâlniri de lucru

Municipiul Miercurea Ciuc – Parcul central, Axa 1
POR

Județul Sibiu – DJ 106, DMI 1.2

Monitorizarea Programului Operaţional Regional la nivelul regiunii şi contribuţia la evaluarea Programului
În ce priveşte activitatea de monitorizare a Programului şi cea de evaluare a acestuia, acestea sunt sarcinile Autorităţii de Management a POR. În acest sens Organismele Intermediare realizează 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 2012,
ADR Centru a realizat:
 4 rapoarte trimestriale şi 1 raport anual privind implementarea POR la nivelul Regiunii Centru care au fost
transmise la AMPOR

DGASPC Mures – Centru de recuperare si reabilitare
neuropsihiatrica Brâncoveneşti, DMI 3.2 POR

Com. Zagon, Covasna – Reabilitare școală, DMI
3.4 POR

Jud. Alba – DJ 107M, DMI 2.1 POR
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Concluzii şi probleme întâlnite în implementarea POR 2007-2013 la nivel regional
Ca urmare a realizării activităţilor de implementare a POR la nivel regional a rezultat următoarea situaţie la
31.12.2012:

1107 proiecte depuse în total pe POR la nivelul Regiunii Centru

370 de contracte de finanţare încheiate cu o valoare a sumei solicitate de 428,93 milioane euro din
care 56 au fost încheiate în anul 2012 cu o valoare a sumei solicitate de 66,75 mil. euro

145 proiecte finalizate având o valoare totală de 43,51 milioane euro

Grad de absorbţie a fondurilor alocate pe POR la nivelul Regiunii Centru este de 34,06%

SC Romex SRL – Centru de afaceri, Tg. Mureș, DMI 4.1 POR

Jud. Harghita – Centre Salvamont, DMI 5.2 POR

Situaţie proiecte depuse pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie la nivelul Regiunii Centru la data de
31.12.2012:

Notă:

S-a folosit cursul infoeruro de la luna decembrie 2012 – 1 eur = 4,5100 lei

La domeniul 4.3 din cele 668 de proiecte 499 s-au depus pe licitatia 2, din care 67 proiecte dupa data de 9.08.2010 care nu au
fost deschise

La proiectele din lista de rezerva intra proiectele care nu mai intra la finantare si care au trecut de evaluarea tehnica si financiara
sau conformitate si eligibilitate coform instructiunii AMPOR.
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Situaţie plăţi efectuate pentru proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru până în 31.12.2012:

Până la data prezentului raport au fost finalizate 145 de proiecte din care:
 123 proiecte pe DMI 4.3
 1 proiect pe DMI 1.1
 3 proiecte pe DMI 2.1
 2 proiecte pe DMI 3.1
 5 proiecte pe DMI 3.2
 1 proiect pe DMI 3.3
 4 proiecte pe DMI 3.4
 1 proiect pe DMI 5.1
 5 proiect pe DMI 5.2
Prin implementarea acestor proiecte au fost realizaţi următorii indicatori:
6,43 km de centură au fost construiţi;
25 km de drum judeţean reabilitaţi
2,87 km străzi urbane reabilitaţi
4 centre sociale rezidenţiale pentru persoane vârstnice au fost reabilitate;
5 centre sociale pentru persoane cu nevoi speciale au fost înfiinţate;
1 centru de recuperare neuropsihiatrică;
2 ambulatorii de specialitate reabilitate şi modernizate
40 de unităţi mobile echipate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă s-au achiziţionat;
5 unităţi de învăţământ au fost reabilitate;
123 microîntreprinderi modernizate şi s-au creat 486 noi locuri de muncă;
1 cetate obiectiv de patrimoniu a fost reabilitată;
3 unităţi de cazare au fost modernizate;
1 structură de agrement dezvoltată;
3 puncte salvamont construite şi 1 punct salvamont reabilitat;
86 noi locuri de muncă create.
De asemenea din punct de vedere tehnic au mai fost finalizate, până la sfârșitul anului 2012, un număr de 19
proiecte la nivelul Regiunii Centru.
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Jud. Covasna – DJ 121, DMI 2.1 POR

Principalele probleme întâlnite în perioada de implementare a proiectelor, probleme care au dus la un grad
redus de utilizare a fondurilor disponibile, sunt următoarele:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Nereguli şi probleme întâlnite în realizarea procedurilor de achiziţie publică care au determinat realizarea de corecţii financiare la contractele de finanţare;
Abordarea și interpretarea neunitara a diferitelor aspecte legate de aplicarea prevederilor legislației
aferenta achizițiilor publice si a normelor de aplicare a acestora (Ex: modul de stabilire a criteriilor de
calificare și selecție precum si caracterul restrictiv al acestora) de către organismele implicate in organizarea, respectiv verificarea legalității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice (Beneficiari, respectiv ANRMAP, UCVAP, Autoritate de Audit, AM , OI).
Ordinele privind cheltuielile eligibile aferente domeniilor majore de intervenție nu conțin informații suficiente pentru încadrarea clara a cheltuielilor pe care le presupune investiția ce face obiectul unui proiect în categoria cheltuielilor eligibile, pentru a se evita interpretările subiective (Ex: DMI 3.1, DMI 3.2).
Solicitări frecvente de acte adiţionale la contractele de finanţare pentru prelungirea perioadei de implementare, modificarea bugetului proiectului şi solicitarea de încheiere a unor acte adiţionale cu nerespectarea prevederilor contractului de finanţare în ce priveşte termenele de depunere a acestora
(30/60 zile înainte de intrarea în vigoare);
Transmiterea de solicitări de acte adiţionale incomplete sau suprapunerea de solicitări de acte adiţionale, fapt care duce la prelungirea termenului de analiză a solicitării de act adiţional şi implicit la întârzieri în implementarea proiectului şi în rambursarea cheltuielilor;
Documentaţie tehnică de slabă calitate şi elaborarea unor documentaţii de atribuire cu informaţii tehnice incomplete – neactualizate ce nu sunt în totală concordanţă cu situaţia de pe teren, ceea ce a dus
la necesitatea includerii unor lucrări suplimentare, suplimentării valorii lucrărilor de construcţie prin încheierea de acte adiţionale la contractele existente sau desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie pe
obiecte bine identificate;
Dificultăţi în asigurarea surselor de finanţare necesare derulării proiectelor, fapt care duce la modificări
frecvente ale graficului de rambursare, nerespectarea prevederilor Instrucţiunii 59 şi întârzieri în rambursarea cheltuielilor şi absorbția fondurilor;
Prezentarea într-un mod necorespunzător a cererilor de prefinanţare / rambursare şi a anexelor acestora, ceea ce a necesitat întocmirea de clarificări şi prelungirea termenelor de verificare a acestora;
Probleme legate de realizarea procedurilor de achiziţie publică după cum urmează: opiniile diferite ale
instituțiilor implicate în gestionarea achizițiilor publice cu privire la respectarea sau încălcarea legislației; atribuțiile și responsabilitățile Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor
Publice; pragul prevăzut de art. 19 din OUG nr. 34/2006; număr mare de contestații depuse de posibilii
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ofertanți la documentația de atribuire; libertate prea mare în subcontractare („o parte” însemnând până
la 99,99%).
În vederea rezolvării acestor probleme şi pentru preîntâmpinarea realizării altor probleme s-au luat următoarele
măsuri la nivelul OI – ADR Centru:
 Aducerea la cunoștința AMPOR a problemelor apărute în vederea găsirii unor măsuri pentru soluţionarea acestora şi preîntâmpinarea apariţiei altora de acelaşi gen
 Publicarea pe pagina de internet, transmiterea şi discutarea în cadrul unor întâlniri de lucru şi seminarii de informare a instrucţiunilor emise de AMPOR și a legislației aplicabile în domeniu, actualizate;
 Transmiterea către beneficiari de scrisori de atenţionare privind respectarea prevederilor contractuale în
ceea ce priveşte întocmirea de acte adiţionale la contractele de finanţare, activitate urmărită de ofiţerii de
monitorizare
 Întâlniri între OI, beneficiari şi AMPOR pentru discutarea problemelor punctuale
 Întâlniri cu beneficiarii după semnarea Contractelor de finanţare în cadrul cărora se analizează bugetul
şi achiziţiile prevăzute, precum şi procedurile de implementare a proiectelor.
 Organizarea de seminarii cu beneficiarii de contracte de finanţare, în cadrul cărora s-au discutat principalele aspecte de implementare ale proiectelor şi problemele întâmpinate şi s-au prezentat o serie
de soluţii de preîntâmpinare sau rezolvare a acestora, inclusiv modalitatea întocmirii cererilor de rambursare şi a documentaţiei aferente.
De asemenea având în vedere unele probleme legate de achiziții publice și cheltuieli eligibile, propunem ca și
soluții următoarele:
 Eventuale modificări ale ordinelor privind cheltuielile eligibile aferente domeniilor majore de intervenție,
in care sa fie prevăzute clar și mai detaliat categoriile de cheltuieli eligibile, pentru e evita interpretările
contradictorii și subiective în ceea ce privește întocmirea bugetelor în etapele de evaluare și selecție.
 Organizarea unor întâlniri/instruiri la nivelul Ministerului Fondurilor Europene pentru organismele implicate in organizarea, respectiv verificarea legalității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții
publice (Beneficiari, respectiv ANRMAP, UCVAP, Autoritate de Audit, AM, OI,) in vederea abordării
unitare in ce privește respectarea prevederilor legale aferente achizițiilor publice, precum si a verificării
conflictului de interese.
 Având în vedere specificul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional, în special și a
celor finanțate din instrumente structurale, în general, ar fi oportună crearea unui cadrul specific proiectelor astfel finanțate, cu implicarea tuturor autorităților și instituțiilor responsabile inclusiv a
ANRMAP și a autorității de audit. În același sens, ar fi oportun ca încălcările constatate să fie relaționate direct cu legislația aplicabilă fără o interpretare subiectivă și prea largă a acesteia, situație în care
instituțiile responsabile ar putea fi trase la răspundere prin intermediul justiției de către beneficiari.
 Ar fi oportună crearea unui departament specializat pentru verificarea ex-ante a documentațiilor în
scopul urgentării verificării acestora, limitarea recomandărilor făcute de ANRMAP la cele prevăzute de
legislația aplicabilă (spre exemplu, se recomandă solicitarea certificatului constatator în original sau în
copie legalizată către ofertantul clasat pe primul loc înainte de transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii) sau, în măsura în care acest lucru se impune, modificarea legislației în acest sens
prin reglementarea acestora sub forma unui ordin al Autorității, precum și standardizarea documentațiilor pentru proiectele finanțate prin instrumente structurale pentru a preveni reducerile procentuale
aplicate pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice.
 Schimbarea legislației privind achizițiile publice astfel încât în momentul în care ANRMAP solicită în
etapa de publicare a documentației de atribuire modificarea unor prevederi ale acesteia, să fie
responsabilă pentru aceste solicitări. Deciziile ANRMAP de respingere documentațiilor să nu mai fie
considerate doar simple recomandări, având în vedere faptul că nerespectarea acestora duce la
nepublicarea documentației de atribuire.
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Majorarea pragului prevăzut de art. 19 din OUG nr. 34/2006 de la 15000 euro la 30000 euro, chiar la
50000 euro pentru lucrări, mai ales în condițiile în care conform modificărilor aduse de OUG nr.
77/2012 autoritățile contractante notifică în SEAP cumpărările directe a căror valoare depășește pragul de 5000 euro, lucru care ar duce la fluidizarea procedurilor de achiziție publică, reducere întârzierilor și creșterea gradului de absorbție.
Perceperea unei taxe la momentul depunerii contestației privind documentația de atribuire, care să fie
cel puțin egală cu suma care se reține conform prevederilor art. 287^17 din OUG nr. 34/2006.
Modificarea legislaţiei privind achizițiile publice în sensul reglementării procentului de subcontractare și
a condițiilor de subcontractare.

Până la 31.12.2012 prin proiectele contractate au fost angajate 97,40% din fondurile alocate Regiunii
Centru pentru perioada 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, şi s-a rambursat către beneficiari
suma de 149,99 mil. euro.

Municipiul Alba Iulia – Cetatea Vauban, DMI 5.1 POR

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 2012 activitatea Departamentului Coordonare Pol de Creştere a constat în:
 Sprijinirea ADI Braşov şi a membrilor acesteia, solicitanţi de fonduri în cadrul PID Braşov, în pregătirea proiectelor necesare pentru obţinearea finanţării nerambursabile
 Analizarea documentaţiilor proiectelor ce au fost depuse în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional şi completarea Raportului de analiză, participarea la vizitele în teren efectuate la proiecte de
către evaluatori, sprijin în realizarea clarificărilor la proiecte
 Întâlniri periodice şi discuţii cu membrii Polului de Creştere Braşov privind pregătirea proiectelor prioritare în
vederea depunerii acestora şi privind actualizarea listei proiectelor prioritare.
 Organizarea la Brasov în perioada 23-25.02.2012 a întâlnirii de lucru „Polii de creștere din Romania Analiza implementării planurilor integrate de dezvoltare”. La eveniment au participipat reprezentantii ACIS,
MDRT, ADR Centru, coordonatorii polilor de crestere din Romania, reprezentanti ai agentiilor de dezvoltare
regională din Romania, reprezentanti ai asociatilor de dezvoltare intercomunitara pentru polii de crestere
din Romania, reprezentanti ai institutiilor publice implicate in elaborarea si implementarea planurilor
integrate pentru polii de crestere din Romania, reprezentanti ai presei locale si nationale.
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 Întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii ADR Centru, ACIS, AMPOR şi a celorlalte AM-uri privind soluţionarea
problemelor întâmpinate de beneficiari, eligibilitatea proiectelor, actualizarea listei de proiecte prioritare şi
alte clarificări privind procesul de pregătire şi implementare a proiectelor.
 Sprijinirea membrilor Polului de creștere Brașov în implementarea proiectelor contractate.
 Participarea la seminarii de instruire şi schimb de experienţă privind implementarea proiectelor cu fonduri
europene şi dezvoltarea polilor de creştere.
 Raportări către ADR Centru, AMPOR şi ACIS privind stadiul implementării PID Braşov.

Stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Braşov:
Suma alocata pentru Polul de Crestere Brasov prin Programul Operaţional Regional este de 74,3 mil. 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, ultima revizuire a fost avizată prin Decizia CMC nr. 27/07.12.2012.
La data de 31 decembrie 2012 situaţia proiectelor din cadrul axei prioritare 1 a Polului de creştere Braşov se
prezenta astfel:
 Depuse (fără cele respinse și retrase): 24 proiecte cu o valoare a sumei solicitate de 87,15 mil. euro
(reprezentând 117,29% din suma alocată Polului de Creştere Braşov) din care:
 Contractate: 16 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 46,58 mil. Euro – 62,69%
 Precontractare: 2 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 6,87 mil. Euro – 9,25%
 În evaluare: 6 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 33,32 mil. Euro – 44,85%
 De depus: 3 proiecte cu o valoare totală de aproximativ 6,59 mil. euro
 Sume plătite:
 Prefinanţare: 1,17 mil. euro
 Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 5,48 mil. euro – 7,38%
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 Probleme:
 Proiectele depuse sunt slabe din punct de vedere tehnic și financiar (încadrarea în categoriile de
cheltuieli eligibile și neeligibile), incomplete (probleme cu documentele de proprietate) fapt ce a dus la
respingerea sau retragerea acestora
 Risc de aparitie a unor blocaje în implementarea proiectelor datorită numărului mare de proiecte care
trebuie implementat, în special datorită contractării mai târziu a proiectelor de afaceri cu cofinanțare
mare.

Semnare contract Pol creştere Braşov - Predeal, dec. 2012

Brașov – Reabilitare cămin persoane vârstnice

Întalnire de lucru Poli de creştere, Braşov februarie 2012

Brașov – P-ța Unirii

Brașov – Colegiul Tehnic Remus Răduleț, DMI 3.4

Brașov – Drumuri acces zona Coresi
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Capitolul III
Derularea Programelor Phare şi Guvernamentale
Activităţile legate de managementul programelor finantate din fonduri de preaderare Phare şi din fonduri
guvernamentale, implementate în Regiunea Centru şi care sunt monitorizate de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru în calitate de Autoritate Contractantă / Autoritate de Implementare, inclusiv asistenţa tehnică
acordată beneficiarilor au continuat şi în anul 2012, acestea urmând să se finalizeze în anul 2013 când vor ieşi
de sub procesul de monitorizare ex-post ultimele proiecte finantate din fonduri de preaderare.
În perioada 2000-2012 prin ADR Centru au fost derulate un numar de:
 9 Programe Phare CES, care cuprind 26 subprograme şi 4 programe guvernamentale;
 539 Proiecte, cu 129,33 milioane euro valoare totala din care 88,038 milioane euro fonduri publice (grant).
Prin aceste proiecte au fost realizate :
 27 sisteme de colectare a desurilor;
 1 drum judetean reabilitat (DJ 107-39 Km, 9
poduri, 557 podete);
 17 strazi si alei si 3 poduri, reabilitate in statiunea Sovata ;
 14 statiuni balneare din jud.Covasna si Harghita
reabilitate si modernizate ;
 12 strazi asfaltate, iluminat si lucrari in zona
lacurilor la statiunea Ocna Sibiului ;
 9 lucrari de reabilitare alimentari cu apa si
canalizare;
 1 Parc industrial (Vidrasau-Mures);

38 de scoli si centre de resurse reabilitate;
4 ateliere scolare noi;
12 ateliere scolare reabilitate;
20 Centre sociale (nou create si reabilitate);
32 studii si proiecte de mediu;
11 studii de fezabilitate si de management a
afacerilor;
 1.617 locuri de munca nou create;
 374 cursuri de instruire realizate;
 18.361 persoane instruite.







Imagini proiecte implementate prin PHARE CES
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În cursul anului 2012 s-a derulat perioada de monitorizare a defectelor pentru 2 proiecte mari din cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială, după cum urmează: „Drumul Apelor Minerale“ în
valoare totală de 10,44 mil. Euro şi „Reabilitarea infrastructurii pentru creşterea atractivităţii staţiunii
Ocna Sibiului“ în valoare totală de 4,65 mil. Euro.
Lucrările la cele 2 proiecte aflate în curs de implementare au fost finalizate la 30.06.2011, în cursul primul
semestru al anului 2012 s-au monitorizat defectele care au apărut şi s-au completat lucrările neexecutate
cuprinse în Anexa II la recepţia de la terminarea lucrărilor. În acest sens s-au derulat următoarele activităţi:
verificarea a 3 certificate de plată interimară, participarea la 5 întâlniri lunare de progres, la 2 ședințe de Comitet
Local de Coordonare, s-au elaborat 8 rapoarte de progres (Preamble) şi 2 rapoarte finale de plată.
De asemenea în perioada de raportare s-au derulat activităţi de monitorizare ex-post pentru proiectele din
Programele Phare 2005 – 2006, componenta de gestionare a deşeurilor. În acest sens au fost realizate 12 vizite
în teren și au fost întocmite un număr de 12 rapoarte de progres (preamble) şi 12 rapoarte finale de plată.

Proiect Reabilitarea Statiunii Ocna Sibiului

Proiect Drumul Apelor Minerale
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Capitolul IV
Cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte regionale
În cursul anului 2012, 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. Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională.
Implementarea de proiecte regionale
În cursul anului 2012 ADR Centru a desfăşurat activităţi în cadrul a 11 proiecte regionale în calitate de partener sau lider de proiect, proiecte finanţate prin programe gestionate de Comisia Europeană, sau Autoritățile de
Management Naționale, după cum urmează:
1. Proiectul DART- Declining, Ageing and Regional Transformation (Declin, Îmbătrânire și Transformare
Regională) finanțat în cadrul Programului de cooperare Interegionala INTERREG IV C, implementat în perioada
noiembrie 2009 – octombrie 2012. Acesta a avut ca scop formularea, într-o abordare integrată, a unor propuneri
de politici menite să preîntâmpine problemele cauzate de îmbătrânirea demografică, prin schimbul de bune
practici între parteneri, dezvoltarea de noi produse și servicii pentru păstrarea calității vieții și elaborarea unui
set comun de standarde și indicatori în regiunile participante.
În anul 2012, ADR Centru a realizat următoarele activități, ca parte a celor 4 componente ale proiectului:
 Realizarea rapoartelor de progres și a raportului final ale proiectului și participarea la 2 întâlniri ale comitetului de coordonare a proiectului.
 Elaborarea și publicarea a 2 comunicate de presă pentru promovarea proiectului și a activităților acestuia.
 Participare la elaborarea broșurii de prezentare a rezultatelor proiectului, broșură care a fost tradusă, tipărită și diseminată la nivel regional. De asemenea s-a participat la Conferința finală a proiectului DART.
 Participare la cea de a treia conferința internațională a proiectului pe tema „Sănătate și Servicii Sociale”,
unde s-a prezentat proiectul „Servicii sociale și medicale la domiciliu pentru persoanele de vârsta a treia”,
inițiat de Caritas Alba Iulia în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș.
 Contribuție activă la elaborarea unui set comun de standarde si indicatori pentru regiunile participante și la
elaborarea unor recomandări politice in domeniul abordat de proiect.
Ca un bilanț al implementării proiectului DART, ADR Centru, alături de partenerii săi internaționali, a reușit să
aducă pe agenda publică și politică problema declinului demografic, ce afectează din ce in ce mai mult statele
membre UE. Pe perioada de implementare a proiectului au fost identificate și împărtășite 89 de modele de bune
practici, acestea reprezentând posibile soluții la problemele generate de declinul demografic. Mai mult, partenerii proiectului au contribuit la elaborarea unui set comun de standarde și indicatori care să permită analiza științifică a procesului de declin demografic, raportul final al proiectului incluzând, de asemenea, un set de recomandări politice in domeniul declinului demografic, ce au fost înaintate spre analiza Comisiei Europene. Acest set
de
recomandări
poate
fi
descărcat
la
următorul
link:
http://www.dartproject.eu/fileadmin/OrdnerRedakteure/0103_Achievements/DART_final_report_web.pdf

Întâlnirea partenerilor DART de la Alba Iulia, iunie 2012
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2. Proiectul RO-SMEP “Panelurile - o comunicare în două sensuri RO-UE” finanțat prin Programul Cadru
pentru Competitivitate și Inovare, implementat în perioada martie 2010 – februarie 2012. Obiectivul principal al
proiectului a vizat angrenarea IMM-urilor din diferite domenii de activitate în procesul de creare a legislației și
politicilor europene care vizează mediul de afaceri.
În cadrul acestui proiect ADR Centru a organizat 4 paneluri de consultare publică, a participat la întâlnirile consorțiului și a pregătit documentele necesare pentru realizarea raportării tehnice și financiare finale a proiectului. În
cadrul celor 4 paneluri organizate în perioada de implementare a proiectului au fost prezenți 52 de participanți, dintre
care 38 au completat chestionarele de feedback specifice fiecărui panel. Pentru fiecare panel a fost întocmit câte un
raport care a fost transmis coordonatorului în vederea transmiterii opiniilor IMM-urilor consultate către Comisia Europeană.

Paneluri de consultare publică

3. Proiectul ENESCOM – „Retea Europeana de centre de informare pentru promovarea Energiei Durabile si
reducerea emisiilor de CO2 in comunitatile locale” depus pentru finanţare în cadrul Progarmului “Intelligent
Energy Europe” a fost aprobat pentru finanțare la începutul anului 2010, activitățile proiectului derulându-se în
perioada iunie 2010 – noiembrie 2012. Pe perioada anului 2012 au fost realizate următoarele activități:
 Organizarea a două seminarii tematice, la Alba Iulia și Brașov, pe tema iluminatului public și a transportului urban durabil;
 Organizarea unui curs de instruire, în luna februarie 2012, pentru reprezentanții municipalităților care au
aderat la Convenția Primarilor în scopul prezentării metodologiei de realizare a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă;
 realizarea unui modul didactic pe tema energiei durabile în scopul introducerii elevilor din clasele gimnaziale în tematica energiei durabile;
 a fost organizat un curs de instruire pentru profesorii din șase școli din Regiunea Centru pentru prezentarea modulului didactic și a metodologiei de predare;
 prezentarea în șase școli din Regiunea Centru a modulului didactic;
 acordarea de sprijin pentru șapte primării din Regiunea Centru care au aderat la Convenția Primarilor,
pentru a-și elabora Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă: Cugir, Săcele, Râșnov, Sfântu Gheorghe, Făgăraș, Târgu Mureș, Zlatna. Astfel, până la finalizarea proiectului, în 30 noiembrie 2012, 4 din
cele 7 primării care au aderat cu sprijinul ENESCOM la Convenția Primarilor, reușiseră să-și finalizeze
Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă;
 a fost organizat un laborator domestic pentru cetăţeni în localitatea Sfântu Gheorghe şi trei evenimente
de diseminare în localităţile Covasna, Cugir şi Ocna Mureş pentru cetăţeni şi elevi pe tema utilizării eficiente a energiei şi a reducerii deşeurilor din hârtie.
Ca un rezultat major al proiectului menţionăm invitaţia adresată ADR CENTRU de către DG Energ pentru a deveni coordonator teritorial al Convenţiei Primarilor. Ca urmare a acestei acţiuni, în luna iunie 2012 s-a semnat
Acordul de Parteneriat încheiat între Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene și ADR
CENTRU.
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Laborator domestic Sf. Gheorghe, aprilie 2012

Informare Grup Şcolar Ocna Mureş, aprilie 2012

4. Proiectul BISNet Transylvania 2011-2012 „Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-urile din
Regiunea Centru”, finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitate şi Inovare și implementat în perioada
ianuarie 2011 - decembrie 2012, a avut ca obiectiv crearea unei reţele de sprijin pentru afaceri şi inovare în
regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru.
Pe parcursul anului 2012, în calitate de partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania, ADR Centru a
realizat următoarele activități:
 Organizarea la nivelul Regiunii Centru a 6 evenimente marca Enterprise Europe Network, din care 3
seminarii și 3 conferințe, în cadrul cărora au fost prezenţi peste 200 de participanţi. Cele 3 seminarii
au fost organizate pe tema achizițiilor publice și au vizat sprijinirea mediului de afaceri prin furnizarea
unor informații actualizate, cu caracter practic, în domeniu. Acestea au fost oferite de specialiști, cu o
importantă expertiză și experiență, pe care ADR Centru i-a contractat tocmai pentru a asigura calitatea
informației.
 Organizarea a 2 misiuni economice și co-organizarea unui eveniment de brokerage în vederea facilitării unor contacte între firme din Regiunea Centru și firme din țări precum Ungaria, Austria, Croația,
Serbia. În cadrul acestor 3 evenimente au participat 21 de entități din Regiunea Centru care au luat
parte la 39 de întâlniri bilaterale organizate cu reprezentanți ai unor entități din țările amintite mai sus.
 Realizarea, editarea și transmiterea lunară la un număr de aproximativ 1.400 de abonaţi a: Newsletterului „INFO BISNET”, „Catalogului surselor de finanţare active – Cercetare, Dezvoltare şi Inovare”,
newsletter-ului „EuroFinanţări”, care cuprinde o descriere detaliată a programelor de finanţare active în
luna în curs și buletinul de tip InfoWatch prin care se oferă informaţii de actualitate pe diferite domenii
de activitate.
 Au fost oferite o serie de servicii gratuite de consultanţă firmelor din Regiunea Centru, constând în
acordarea, la cerere, de răspunsuri la întrebări punctuale adresate pe teme europene și asistenţă în
accesarea programelor cu finanţare europeană.
 S-au oferit servicii de consultanță partenerilor Enterprise Europe Network din străinătate care ne-au
contactat pentru a obține informații privind sursele de finanțare existente în România, prevederi legislative în vigoare și oportunități de colaborare în afaceri pentru clienții lor;
 Participarea la instruiri organizate de EACI și la întâlniri de lucru organizate atât la nivel de consorțiu
cât și la nivelul Enterprise Europe Network România.
 De asemenea, datorită preocupărilor constante ale ADR Centru pentru domeniul energiilor regenerabile, agenția a devenit membră în cadrul Grupului sectorial pentru Energie Inteligentă al Enterprise Europe Network, participând la activitățile comune ale acestuia.
 La finalul anului 2012, echipa de management a proiectului a întocmit raportul final, tehnic şi financiar,
pentru perioada 2011-2012.
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Seminarii de informare IMM

5. Proiectul „Practica-primul pas pentru cariera ta” finanțat prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane în perioada februarie 2011- ianuarie 2013, are ca scop facilitarea inserției
studenților din regiune, pe piața muncii prin dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de orientare, consiliere și
informare în favoarea tranziției de la școală la viața activă, crearea premiselor pentru creșterea gradului de
ocupabilitate a studenților după finalizarea studiilor universitare, promovarea și dezvoltarea parteneriatelor
dintre mediul academic și mediul de afaceri/public prin dezvoltarea culturii stagiilor de practica, monitorizarea
inserției profesionale a studenților la stagiile de practica si a absolvenților la locul de muncă.
În calitate de partener în proiectul ”Practica-primul pas pentru cariera ta”, ADR Centru a realizat următoarele activități:
 În luna aprilie 2012 s-a organizat la Tîrgu-Mureș seminarul ”Practica - o șansă pentru angajatori și
studenți”. În cadrul seminarului au participat potențiali angajatori de inserție din regiune, dispuși să
sprijine studenții în realizarea stagiilor de practică, precum și studenți ai Universității Petru Maior, beneficiari ai stagiilor de practică organizate prin intermediul proiectului;
 Participarea la cele trei întâlniri de management organizate de partenerul lider, în cadrul proiectului;
 Au fost achiziționate echipamentele IT și o parte din materialele consumabile necesare desfășurării
activităților în cadrul proiectului;
 Au fost întocmite şi depuse trei cereri de rambursare în lunile aprilie, iulie și octombrie;
 Activități de promovare: publicarea a două comunicate de presă privind promovarea seminarului organizat in cadrul proiectului în luna aprilie; publicarea în luna decembrie a unui anunţ în presă, privind
activităţile realizate în cadrul proiectului; furnizarea de materiale pentru realizarea newsletter-ului lunar
al proiectului.
 S-a demarat activitatea de realizare a studiului post inserție. Au fost elaborate și aplicate studenților,
beneficiari ai stagiilor de practică, și angajatorilor care au sprijinit studenții în realizarea stagiilor, două
chestionare, prin intermediul cărora au fost colectate date care vor contribui la realizarea studiului post
inserție.

Întâlnire cu studenţii, Tg. Mureş – aprilie 2012
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6. 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” finanțat din
Programul Operațional pentru Creșterea Capacității Administrative în perioada martie 2011- septembrie 2012, a
avut ca obiectiv întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice locale și județene din Regiunea Centru și a structurilor lor asociative de a dezvolta politici și programe de dezvoltare, de a accesa fonduri
de tip structural și de a iniția proiecte viabile, finanțate de Uniunea Europeană, în interes propriu și comunitar.
Prin intermediul acestui proiect funcționarii publici și angajații din administrația publică județeană/locală au beneficiat de cursuri de perfecționare în domeniile: management de proiect, politici publice și achiziții publice, respectiv pentru ocupațiile: manager proiect, expert achiziții publice și director de program. Pe perioada anului
2012 au fost obţinute următoarele rezultate:
 au fost organizate 17 din cele 19 sesiuni de formare ale programelor manager de proiect, expert achiziţii publice şi director de program. La sfârșitul lunii iunie 2012, 401 persoane fuseseră cuprinse în cele
19 serii ale programelor mai sus menționate,
 a fost elaborat un pliant de promovare a proiectului, afișe, a fost realizată o secțiune dedicată proiectului pe site-ul ADR CENTRU,
 au fost publicate 2 comunicate de presă, au fost difuzate 1 anunț radio și 1 anunț TV în scopul creșterii
vizibilității proiectului și diseminării informațiilor privind datele de desfășurare a cursurilor și examenelor
aferente,
 a fost organizat un concurs de proiecte la care au participat 28 de proiecte elaborate de grupele de
cursanţi ai programului de formare în ocupaţia manager proiect. Concursul s-a finalizat cu premierea
celor mai bune proiecte din fiecare judeţ.

Imagini cursuri

Conferința finală proiect – iulie 2012

7. Proiectul Promobio finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și implementat în perioada iunie
2011 – decembrie 2014, are ca obiectiv general sprijinirea inițiativelor regionale în domeniul bioenergiei, în scopul facilitării dezvoltării de noi proiecte de afaceri în acest domeniu, în regiunile partenere din Polonia, România
și Slovacia.
Contractul de finanțare a fost semnat în luna iunie 2011. În anul 2012 fost realizate următoarele activităţi:
 Participarea la două întâlniri ale partenerilor din cadrul Consorțiului Proiectului;
 Formarea Grupului regional de sprijin pentru bioenergie;
 Organizarea primului workshop regional din cadrul proiectului axat pe identificarea proiectelor pilot din
Regiunea Centru în domeniul bioenergiei și conturarea planului regional de acțiune pentru utilizarea
biomasei (Sfântu Gheorghe, 4 aprilie 2012);
 Identificarea în vederea sprijinirii prin proiectul PromoBio a unor proiecte pilot în domeniul bioenergiei
din Regiunea Centru;
 Organizarea unor întâlniri individuale (one to one meeting ) între posibili parteneri de afaceri în domeniul bioenergiei;

Pagina 28 din 37




ADR CENTRU

Participarea la săptămâna de instruire organizată la Wieselburg, Austria (15-19 octombrie 2012) pentru inițiatorii proiectelor pilot mici și mijlocii în domeniul bioenergiei și pentru formatorii regionali;
Încheierea unui acord de colaborare între ADR Centru, ISPE București și Universitatea Transilvania
Brașov în vederea instruirii formatorilor regionali în domeniul utilizării energetice a biomasei forestiere
și organizării unor cursuri în Regiunea Centru având ca tematică dezvoltarea de afaceri în domeniul
utilizării biomasei forestiere pentru producerea de energie.

Promobio- Workshop Sf. Gheorghe, aprilie 2012

8. Proiectul GRISI PLUS - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS (GRISI PLUS –
Geomatică și Soluții Informatice pentru Zonele Rurale) este finanțat prin Programul INTERREG IVC și
implementat în perioada decembrie 2011 – noiembrie 2014. Proiectul abordează procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă nouă, utilizând informațiile de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme și aplicații informatice specifice, pentru îmbunătățirea nivelului de atractivitate economică a zonelor rurale din Europa.
Factorii de decizie de la nivel local și regional pot folosi acest tip de informații în sprijinul elaborării unor planuri
și strategii de atragere de noi locuitori și inițiative economice în zonele rurale cu risc de depopulare. De asemenea, instrumentele geomantice pot fi folosite pentru promovarea produselor locale și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a zonelor rurale.
Pe parcursul anului 2012, ADR Centru a realizat următoarele activități, ca parte a celor 3 componente ale proiectului:
 Stabilirea echipei de proiect și a sarcinilor aferente fiecărui membru al echipei;
 Realizarea activităților financiare și de management;
 Participarea activă la Conferințele telefonice ale proiectului;
 Participarea activă la primele 2 ședințe de management ale proiectului;
 Pregătirea Contractului privind co-finanțarea națională, semnarea Acordului de parteneriat și pregătirea documentelor pentru primul și al doilea raport de progres;
 Realizarea și publicarea a 3 comunicate de presă pentru promovarea proiectului și a activităților acestuia și elaborarea unui plan de comunicare la nivel regional pentru a fi integrat in planul general de
comunicare la nivel de proiect;
 Contribuirea la elaborarea materialelor de comunicare și publicitate ale proiectului. De asemenea, au
fost traduse și tipărite rollup-ul și pliantele de promovare ale proiectului;
 Participarea la 2 vizite de studiu în Franța și Letonia, în care au fost prezentate patru modele de bune
practică aparținând partenerilor care au găzduit vizitele de studiu;
 Realizarea unui profil geomatic al Regiunii Centru și identificarea a 3 modele de bune practici de la nivel regional pentru a fi împărtășite partenerilor proiectului.

Pagina 29 din 37

ADR CENTRU

9. Proiectul DIFASS – „Dezvoltarea asistenţei financiare interregionale pentru IMM-uri şi a instrumentelor non-grant” finanțat prin Programul INTERREG IVC și implementat în perioada decembrie 2011 –
noiembrie 2014, și are ca obiectiv principal contribuția la îmbunătățirea eficienței politicilor regionale pentru internaționalizarea activității IMM-urilor și facilitarea accesului acestora la finanțare.
Pe parcursul celor 12 luni ale anului 2012, în cadrul proiectului DIFASS s-au realizat următoarele activități:
 Nominalizarea echipei de proiect, participarea la evenimentul de lansare al proiectului și realizarea
primului raport de progres.
 Realizarea și publicarea a 3 comunicate de presă, unul în presa scrisă și două în presa online, pentru
promovarea proiectului și a activităților acestuia.
 Traducerea în limba română și diseminarea a trei numere ale Newsletter-ului proiectului DIFASS. De
asemenea a fost realizat un plan de comunicare regional specific proiectului, care a fost integrat în
planul de comunicare general al proiectului DIFASS.
 S-a demarat activitatea de identificare a exemplelor de bune practici care vor fi prezentate în cadrul
celor 8 ateliere de lucru prevăzute în planul de activități. Temele pe care acestea se concentrează vizează diferite scheme, programe, instrumente financiare de tip grant și non-grant create pentru a oferi
sprijin dezvoltării sectorului IMM.
 S-au prezentat exemple de bune practici în cadrul a 2 ateliere de lucru tematice: 1 pe tema “Microcreditării” - o prezentare video a unei bune practici privind microcreditele acordate de Opportunity Microcredit România IFN S.A. în Regiunea Centru; în cadrul celui de-al doilea eveniment s-a prezentat video, ca și bună practică, serviciile gratuite de sprijin pe care Agenția le oferă în cadrul Rețelei de sprijin
în afaceri și inovare pentru IMM-uri în Transilvania, BISNet Transylvania.
10. Proiectul I4Food - „Interregional cooperation for competitive and sustainable regional food industries”
(Cooperare interregională pentru industrii alimentare regionale competitive și durabile) finanțat prin Programul
INTERREG IVC și implementat în perioada decembrie 2011 – noiembrie 2014, are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea politicilor locale și regionale în domeniul industriei alimentare, sprijinirea antreprenoriatului
și creșterea competitivității și durabilității IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul industriei alimentare.
Pe parcursul anului 2012, ADR centru a desfăşurat următoarele activităţi, ca parte a celor 3 componente:
 Semnarea acordului de parteneriat cu Partenerul Lider și a contractului de co-finanțare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 Participare la Conferinţa de lansare a proiectului și la două întâlniri de management;
 Realizarea și depunerea unei cereri de rambursare pentru decontarea consturilor proiectului;
 Promovarea și diseminarea proiectului prin două comunicate de presă care au fost publicate în presa
scrisă și în presa online, precum si pe website-ul ADR Centru;
 Sprijin în realizarea primului newsletter al proiectului. Newsletter-ul realizat a fost tradus în limba română și transmis actorilor de la nivel local, județean și regional cu implicații în industria alimentară de
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la nivel local, judeţean şi regional care vor contribui la realizarea activităţilor proiectului şi implicit la
atingerea obiectivelor şi rezultatelor.
Participarea la două întâlniri a grupurilor de lucru realizate în cadrul proiectului;
A fost elaborat și aplicat, IMM-urilor care activează în industria alimentară din Regiunea Centru, un
chestionar prin intermediul căreia au fost colectate informații privitoare la contextul regional, actorii interesați, principalele probleme, provocări cu care s-au confruntat IMM-urile din regiune, precum și bunele practici identificate ca răspuns la aceste provocări. Informațiile colectate au constituit baza pentru
Studiul Regional privind industria alimentară din regiunea Centru.
Identificarea a trei exemple de bune practici, care vor fi prezentate în cadrul următorului grup de lucru
organizat în cadrul proiectului. Bunele practici identificate vizează 3 domenii de politici abordate în cadrul proiectului: cooperare regională de afaceri – ”Cluster Regional al Produselor și Industriei Alimentare - AgroFood ”, acces la piețe și finanțare – ”Asociația Țara Vinului”, produse locale sigure și sănătoase – ”Serviciul de Produse Tradiționale”.

Întâlnire de management

11. Proiectul ID WOOD - Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector (Cunoaştere
prin Clusere, Inovare şi Design în domeniul prelucrării lemnului în spaţiul Sud Est European), finanțat prin
Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și implementat în perioada octombrie 2012 –
septembrie 2014, are ca obiectiv principal promovarea şi sprijinirea competitivităţii IMM-urilor în sectorul prelucrării lemnului în spaţiul Sud Est European, prin împărtăşirea şi transferul de cunoaştere din domeniul tehnic şi
organizaţional către organisme locale de sprijin (clustere din domeniul lemnului, centre tehnologice din domeniul
lemnului, ADR - uri) pentru a aborda deficitele structurale ale IMM-urilor şi a îmbunătăţi potenţialului inovativ al
sectorului productiv.

Workshop IDWOOD – Sfantu Gheorghe

În perioada octombrie – decembrie 2012 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a desfășurat o serie de
acțiuni aferente pachetelor de lucru 1, 2 si 3, după cum urmează:
 Stabilirea echipei de proiect și a atribuțiilor fiecărui membru al acesteia, elaborarea graficului de implementare a proiectului și alte activități de management financiar.
 Participare la conferința de lansare și la prima ședință de management a proiectului, ce au avut loc la
Ljubljana – Slovenia.
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Contribuții la elaborarea materialelor de comunicare și promovare a proiectului (website, newsletter,
logo)
Demararea acțiunilor de documentare în vederea elaborării primei Analize a nevoilor si stadiului de
dezvoltare a sectorului de exploatare si prelucrare a lemnului la nivelul Regiunii Centru

Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională
Această activitate presupune crearea condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii CENTRU prin:
 identificarea şi realizarea de parteneriate şi proiecte de cooperare cu regiuni europene,
 atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de cooperare, cercetare şi inovare,
 facilitarea participării administrației publice locale şi regionale în parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte
de interes local şi regional şi european.
Pe parcursul anului 2012, ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la realizarea și depunerea cererilor
de finanțare pentru 4 noi proiecte cu finanțare europeană după cum urmează:
1. Proiectul GoRural: “Rural Experience” - Live the roots of Europe - Go Rural (“Experienţă Rurală”
Descoperiţi rădăcinile Europei - Vizitaţi mediul rural), depus pentru finanțare în cadrul Apelului de propuneri
nr. 43, Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovaţie, obiectivul specific EIP, care are ca scop crearea
unui produs al turismului rural „GoRural” şi promovarea acestuia la nivel internaţional;
2. Proiectul ”Getting together to involve the young people” (Împreună pentru implicarea tinerilor)
depus in cadrul Programului "Youth guarantee - Supporting partnerships for activation measures targeting
young people through projects in the context of Youth Guarantee schemes at national, regional or local
level" al Comisiei Europene și care are ca scop facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de
școli profesionale și licee cu profil tehnologic din Regiunea Centru.
3. Proiectul MOTHERLAND „MOdern Technologies for HERitage LANdscape preservation / Tehnologii
moderne pentru conservarea moștenirii peisagistice“ depus pentru finanţare în cadrul apelului de proiecte
de cercetare lansat de Programul Cadru 7 în luna iulie 2012 și care are ca scop dezvoltarea de tehnologii
avansate şi instrumente pentru cartografierea, diagnoza, protejarea şi administrarea peisajului cultural în
zonele rurale;
4. Proiectul BISNet Transylvania III care va continua activitățiile consorțiului creat încă din 2008 și are ca
scop oferirea de servicii specializate de consultanță și informare de înaltă calitate pentru IMM-uri.
Bugetul total al acestor proiecte este de 5.212.220,99 euro din care bugetul aferent Regiunii Centru este de
433.426,14 euro euro.
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Capitolul V
Serviciile Suport
Toate activităţile şi rezultatele Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU au fost susţinute de activitatea
serviciilor suport: asistență tehnică, audit intern, resurse umane, juridic, IT, contabilitate.
Pe parcursul anului 2012 Serviciul de Asistență Tehnică al ADR Centru a derulat activități privind implementarea contractelor de finanţare încheiate cu MDRAP din Axa 6 – Asistenţă Tehnică a POR, DMI 6.1 şi DMI 6.2:
”Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea şi monitorizarea
la nivel regional a POR 2007 – 2013” finanțat prin DMI 6.1 și ”Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 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 s-au derulat următoarele acțiuni:
 Elaborarea şi transmiterea la AM POR a 8 rapoarte de progres, care să reflecte activităţile derulate prin
contracte şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2012, precum şi în elaborarea şi transmiterea la
MDRAP a 8 cereri de rambursare.
 Actualizarea de 2 ori a Manualului de Asistenţă Tehnică, cu procedurile sale operaţionale componente,
astfel: ca urmare a Instrucţiunii AM POR nr. 87/19.06.2012, în vederea asigurării corelării manualelor de
proceduri interne ale OI cu cele ale MDRAP.
De asemenea Serviciul Asistență Tehnică a derulat și activități privind implementarea contractului de finanţare
„Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Braşov”, finanţat
din axa prioritară 1 a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, DMI 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale” care au constat în principal în elaborarea şi transmiterea la AM POAT a
4 rapoarte de progres, care să reflecte activităţile derulate prin contract şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2012 și a 4 cereri de rambursare.
În cursul anului 2012 Serviciul Audit Intern din cadrul ADR Centru a activat pentru:
 asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii 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,
 actualizarea Planului anual de audit intern pentru anul 2012,
 realizarea misiunilor de audit intern incluse în Planul anual de audit intern pentru 2012, formularea de recomandări/ supervizarea misiunilor de audit intern,
 elaborarea Planului anual de audit intern pentru 2013 şi elaborarea Planului strategic de audit pentru perioada 2013-2015,
 urmărirea implementării recomandărilor acceptate de structura auditată,
 colaborarea cu instituţii / autorităţi care realizează misiuni de audit privind activitatea ADR Centru (Autoritatea de Audit, Serviciul Audit Intern din cadrul MDRAP) pentru punerea la dispoziție / scanarea /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, Serviciului Audit Intern / alte Direcții din cadrul MDRAP,
 îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a practicii profesionale prin participarea la diferite forme de perfecţionare în
domeniile de interes pentru auditori,
 pregătirea de informări pe diferite teme și prezentarea lor în seminariile interne, la solicitarea conducerii
ADR Centru,
 participarea la întâlnirile trimestriale ale Echipei de Gestionare a Riscurilor și semnalarea unor riscuri în legătură cu activitatea ADR Centru,
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 menținerea relației cu Serviciul Audit Intern din cadrul MDRAP (transmiterea spre avizare/ informare a
manualelor de proceduri, a Raportului anual de activitate a Serviciului Audit Intern, a planurilor de audit, a
rapoartelor de audit intern după aprobarea acestora de către Directorul General)..
Rezultate obţinute în urma desfăşurării activităţii Serviciului Audit Intern din cadrul ADR Centru:
Indicator
PlanifiRealizat la
cat pen31.12.2012
tru 2012
MISIUNI AUDIT INTERN
număr de misiuni de audit intern realizate/ supervizate
6
6
număr de rapoarte de audit intern transmise la Servi6
6*
ciul Audit Intern din cadrul MDRAP
număr de recomandări formulate de auditorii interni
11
procent de recomandări acceptate de structura
100%
100%
auditată
procent de recomandări implementate de structura
100%
100%
auditată
număr de fișe de urmărire a implementării recoman7
dărilor
MISIUNI AUDIT EXTERN
număr misiuni de audit extern/ evaluare privind activi5
tatea ADR Centru (efectuate de Autoritatea de Audit, Serviciul Audit Intern / alte Direcții din cadrul MDRAP/ Comisia
Europeană prin firmele contractate) – derulate efectiv
număr de recomandări formulate în urma misiunilor de
19
audit extern / evaluare – doar pentru 4 misiuni s-au primit
rapoarte
procent de recomandări acceptate în urma misiunilor
19, din care
pentru 6 s-au
de audit extern / evaluare (4 recomandări erau adresate diformulat corect ADR Centru, iar 15 recomandări erau de competența
mentarii
AM POR)
procent de recomandări implementate în urma misiu100%
16 implem.
nilor de audit extern / evaluare
3 în curs
ALTE ACTIVITĂȚI
elaborare raport de activitate al Serviciului Audit In1
1
tern pentru anul 2010 și transmitere către Serviciul Audit
Intern din cadrul MDRAP
participarea la întâlnirile trimestriale ale Echipei de
4
4
Gestionare a Riscurilor
număr de formulare alertă risc întocmite
3
număr notificări privind suspiciunea de neregulă for10
mulate

Grad
realizare
100 %
100 %
100%
100%
-

-

84%
100 %
100 %
-

*3 rapoarte de audit intern au fost transmise la MDRT

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 a 4 noi persoane (2
persoane în cadrul Departamentului Organism Intermediar/Serv Monitorizare și Verificare Proiecte, 1 persoana
in cadrul Serviciului Juridic și 1 persoană în cadrul Biroului Cooperare Externa/Departament Politici Regionale și
transferul personalului din cadrul altor departamente/servicii în cadrul Departamentalului Organism Intermediar,
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şi includerea unor angajați în cadrul personalului suport pentru Organism Intermediar. De asemenea în cadrul
OI ADR Centru s-a înființat unitatea de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese și în consecință
s-au modificat fișele de post ale ofițerilor de contract în conformitate cu noile atribuții ale unității de verificare a
achizițiilor publice. L-a sfârșitul anului 2012 s-a făcut evaluarea personalului.
Astfel ADR Centru avea la sfârşitul anului 2012 un număr 89 de angajaţi din care 85 activi. Indicele de fluctuaţie
de personal a fost de 2.25% în 2012 comparativ cu comparativ cu anul 2011 în care indicele reprezenta un
procent de 0%. În cursul anului 2012, 53 de angajaţi ai Agenţiei au participat la programe de instruire din
următoarele domenii: achiziţii publice, monitorizarea şi implementarea proiectelor, relaţii publice şi comunicare,
planificare şi programare, stabilire de indicatori, analiză cost-beneficiu, managementul resurselor umane,
comunicarea situațiilor de criza, plasarea strategica a resurselor – BUSINESS PLAN, administrator de rețea,
comunicarea organizaționala externa, auditul proiectelor de infrastructura, sistemul de gestiune și arhivare a
documentelor de implementare a POR.
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 sau în cadrul altor programe; participarea în achiziţiile 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 2012 Serviciul IT – MIS 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 consultanţă de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul angajaţi în cadrul ADR Centru, asigurând totodată funcţionarea infrastructurii tehnice: calculatoare, reţelistică, servere
 a fost consolidată infrastructura IT prin implementarea unui cluster care să asigure disponibilitatea datelor,
securitatea acestora și o mai mare viteză de acces la informații
 a asigurat actualizarea paginilor web ale Agenției (www.adrcentru.ro și www.regio.adrcentru.ro) cu informațiile furnizate de către departamentele/serviciile ADR Centru - au fost create/actualizate 482 de pagini ale
site-ului ADR Centru, www.adrcentru.ro şi au fost create/actualizate 521 de pagini ale site-ului dedicat Regio al ADR Centru www.regio.adrcentru.ro
 a participat la realizarea achizițiilor prin definirea specificațiilor tehnice și participare la procesul de evaluare
 în cadrul sistemului de management al documentelor a fost implementat modulul adițional de arhivare electronică și utilitarul de export al documentelor prin intermediul căriua se populează baza de date dezvoltată
de MDRAP
 a fost asigurat suportul în organizarea diferitelor evenimente ale Agenţiei prin multiplicarea diferitelor materiale dar şi asigurarea logisticii pe parcursul evenimentelor
În cursul anului 2012 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la:
 Organizarea activității Departamentului Economic, gestionarea actelor contabile, a tuturor operaţiunilor financiar contabile, care afectează patrimoniul Agenţiei pentru a determina rezultatele financiare, cu respectarea legislației în vigoare; gestionarea patrimoniului Agenție
 Verificarea, analiza şi controlul operaţiunilor financiar - contabile, înregistrate, conform legislaţiei; supervizarea activității departamentului economic. Exercitarea controlului financiar preventiv.
 Efectuarea tuturor operaţiunile de încasări şi plăţi, venituri şi cheltuieli aprobate prin Bugetul de venituri şi
cheltuieli al agenţiei;
 Efectuarea corectă şi la timp a inregistrărilor contabile;
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 Implementarea Contractelor de servicii încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – cu finanțare din Axa 6 – Asistenta tehnica a POR. Gestionarea actelor contabile, evidențierea tuturor operațiunilor financiar contabile pe conturi analitice distincte;
 Întocmirea, circulaţia 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 si financiare ale Agenției, prin utilizarea informației
economice;
 Analizarea capacitații de încasare a veniturilor prevăzute, pentru fiecare sursa de finanțare, conform Bugetului, realizarea fluxului de numerar, semestrial si anual.
 Analizarea semestriala a modului de încadrare a cheltuielilor in prevederile bugetare.
 Efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor bănești ale personalului, verificarea calculului si eliberarea drepturile salariale ale personalului agenţiei, plata contribuțiilor la bugetul consolidat al statului, conform legislației.
 Calcularea si plata la timp a obligaţiilor bugetare şi cele faţă de furnizori.
 Organizarea operaţiunile de casă conform actelor normative în vigoare, verificarea si plata deconturile de
cheltuieli ale salariaţilor trimişi în deplasare conform documentelor justificative si a Ordinului de deplasare.
 Elaborarea documentele lunare de sinteză, balanţa de verificare analitică, registrul jurnal, note contabile;
 Respectarea principiilor conceptelor si recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un instrument
principal de control
 Asigurarea aprovizionării continue cu bunuri materiale consumabile necesare desfasurarii activității personalului
 Asigurarea întreținerii in vederea bunei funcționarii a parcului auto al Agenției.
 Asigurarea întreținerii tuturor spatiilor Agenției.
 Organizarea si coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului agenţiei, determinarea rezultatelor
inventaririi şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii, cu respectarea normelor legale in vigoare; Asigurarea valorificării inventarierii patrimoniului Agenției.
 Intocmirea situaţiilor financiare anuale, bilanţul contabil precum şi alte rapoarte şi situaţii in vederea prezentării Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru;
 Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, a bugetului multianual şi a execuţiei bugetare.
 Aplicarea şi actualizarea la nevoie a manualelor de proceduri interne care sunt in gestionarea Departamentului economic.
Activitatea financiară a Agenţiei este prezentată în detaliu în Raportul privind execuţia bugetară a ADR Centru
pentru anul 2012.
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Capitolul VI
CONCLUZII
Activitatea ADR Centru în anul 2012 s-a axat în principal pe implementarea la nivel regional a Programului Operaţional Regional, pe activităţile de planificare şi programare regională în vederea pregătirii pentru noua perioadă de programare 2014-2020, precum şi pe implementarea de proiecte regionale de cooperare intra şi interregionale. Astfel, putem concluziona acțiunile principale:
Elaborarea analizei economico-sociale şi a analizei SWOT pentru Planul de Dezvoltare Regională 20142020 și discutarea acestor documente în cadrul grupurilor parteneriale de la nivel regional și național. Demararea procesului de elaborare a strategiei regionale pentru perioada 2014-2020.
Realizarea a 14 întâlniri cu grupurile de lucru regionale în anul 2012 pentru discutarea aspectelor legate de
pregătirea PDR 2014-2020 și dezvoltarea portofoliului regional de proiecte.
Continuarea procesului de identificare şi dezvoltare a portofoliului de proiecte regional necesar pentru implementarea PRD 2014-2020 prin analizarea propunerilor de proiecte primite de la promotorii locali și realizarea de întâlniri și discuții cu aceștia la nivelul fiecărui județ (18 întâlniri).
Evaluarea şi selecţia a 67 de proiecte din care 33 depuse în cadrul Regio în cursul anului 2012.
Semnarea a 56 contracte de finanţare în anul 2012, în cadrul Programului Operaţional Regional, contracte
având o valoare totală a sumei solicitate de 66,75 milioane euro.
Monitorizarea proiectelor contractate în cadrul Programului – 370 proiecte contractate până la 31.12.2012
având o valoare a sumei solicitate de 428,93 milioane euro.
Verificarea a 455 cereri de rambursare în cadrul POR, la care s-au realizat 126 vizite în teren şi pentru care
s-au făcut plăţi în valoare de 54,62 mil. euro.
Derularea activităţilor de informare şi publicitate privind Regio 2007-2013 (distribuirea şi elaborarea de materiale de informare – pliante, broşuri, reviste, newsletter – în cursul anului 2012 au fost distribuite 18397
buc. materiale informative şi de promovare).
Organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri, evenimente cu potenţialii solicitanţi de fonduri
şi cu beneficiarii de proiecte (70 de evenimente la care au participat aproximativ 1701 de persoane din cadrul autorităţilor naţionale, autorităţilor locale, mediului de afaceri, societăţii civile, etc).
Asigurarea de consultanţă şi asistenţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, în cadrul Regio 20072013, prin cele 180 cereri de informaţii rezolvate.
În cursul anului 2012 s-au realizat activităţi de implementare la 11 proiecte regionale din domeniul energiilor
regenerabile şi bioenergiei, serviciilor de sprijin pentru IMM-uri, declin demografic şi transformări regionale,
creşterea capacităţii autorităţilor locale, favorizarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, cooperare în dezvoltarea competitivităţii industriei alimentare şi utilizarea instrumentelor moderne pentru promovarea mediului rural. Aceste proiecte sunt implementate la nivel regional de către ADR Centru şi au o valoare totală de
1.101.140,77 euro.
Elaborarea şi depunerea în vederea finanţării, în calitate de partener, a încă 4 proiecte regionale în domenii
ca: turism rural, sprijinirea dezvoltării IMM, facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de școli
profesionale și licee, conservarea moștenirii peisajistice. Aceste proiecte au fost depuse în cadrul Programului Cadru de Competitivitate și Inovare, Programului Cadru 7 și Programului "Youth guarantee Supporting partnerships for activation measures targeting young people through projects in the context of
Youth Guarantee schemes at national, regional or local level" şi au o valoare totală (aferentă Regiunii Centru) de 433.426,14 euro.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi-a continuat activitatea sa în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile la nivel regional (în principal Programul Operaţional Regional), a atras cât mai multe fonduri în Regiune
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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 elaborarea analizei socioeconomice regionale şi a analizei SWOT, şi de pregătire a portofoliului de proiecte regional necesare pentru fundamentarea investiţilor care vor fi finanţate din fondurile disponibile în noua perioadă de programare 2014-2020.
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