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

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. Înfiinţata prin Legea 151/1998,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru funcţionează în temeiul Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea
regionala în România.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne-guvernamentale şi întreprinzătorii din Regiune au acces la programele PHARE şi la programe finanţate din fonduri ale Guvernului României. Tot prin
ADR Centru, comunităţile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru finanţarea, prin Programul Operaţional Regional, de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie,
sănătate, dezvoltare locala şi întreprinderi mici si mijlocii.
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 reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) şi a planurilor şi programelor operaţionale şi sectoriale de la nivelul regiunii;
 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;
 Monitorizarea proiectelor implementate;
 Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională;
 Identificarea şi declararea Zonelor Defavorizate, asigurarea de asistenţă tehnica investitorilor în Zonele
Defavorizate şi monitorizarea activităţii agenţilor economici care beneficiază de facilităţi.
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru
Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care
este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
În calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru s-a înfiinţat prin libera asociere
a judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care, astfel, în temeiul Legii 151 / 1998 privind
dezvoltarea regionala în România, au format Regiunea de Dezvoltare Centru.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai
aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru cate un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.
În anul 2006, au îndeplinit funcţiile de preşedinte CDR Bunta Levente, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, şi Martin Bottesch (aflat în exerciţiu), preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu. Funcţia de vicepreşedinte
a fost ocupată de Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, şi Edita Emoke Lokody (în exerciţiu),
preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.
Membrii CDR Centru
Judeţul Alba este reprezentat de Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, Silviu Ponoran, primarul oraşului Zlatna, şi Ioan Iancu Popa, primarul comunei
Sântimbru.
Judeţul Braşov este reprezentat de Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, George
Scripcaru, primarul municipiului Braşov, Adrian Veştea, primarul oraşului Râşnov şi Vasile Şerban, primarul
comunei Teliu.
Judeţul Covasna este reprezentat de Demeter Janos, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Albert
Almos, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Zsuffa Levente, primarul oraşului Covasna şi David Boloni,
primarul comunei Cernat.
Judeţul Harghita este reprezentat de Bunta Levente, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Pap
Joszef, primarul municipiului Gheorgheni, Maria Ella Burus, primarul oraşului Vlăhiţa, şi Marton Istvan,
primarul comunei Dăneşti.
Judeţul Mureş este reprezentat de Edita Emoke Lokody, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Dorin
Florea, primarul municipiului Târgu Mureş, Peter Ferenc, primarul oraşului Sovata, şi Ioan Vasu, primarul
comunei Râciu.
Judeţul Sibiu este reprezentat de Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Klaus Werner
Johannis, primarul municipiului Sibiu, Gheorghe Frăticiu, primarul oraşului Avrig, şi Ioan Sabău, primarul
comunei Axente Sever
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Capitolul I
Planificarea dezvoltării
Obiectiv general
Elaborarea documentelor de planificare regională pentru perioada 2007-2013, susţinută de un parteneriat
regional consolidat, şi integrarea lor în planurile si programele naţionale.
Obiective specifice
1) Furnizarea datelor de la nivel regional necesare realizării Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programului Operaţional Regional şi participarea la elaborarea acestor documente naţionale;
2) Realizarea în parteneriat a Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 şi aprobarea lui de către Consiliul
pentru Dezvoltare Regională;
3) Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale constituite pentru elaborarea unor documente de
planificare sectoriale;
4) Elaborarea unor studii necesare fundamentării planului regional de dezvoltare si a planurilor regionale
sectoriale;
5) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare.
Activităţi
1) Actualizarea Planului Regional de Dezvoltare 2007 - 2013 pentru Regiunea Centru
Paralel cu realizarea obiectivelor din calendarul pentru elaborarea documentelor naţionale de planificare ADR
Centru a finalizat Planul Regional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013.
Aceasta a implicat reactualizarea analizei socio-economice la nivel regional, analizei SWOT regională şi a
disparităţilor regionale. După finalizarea tuturor documentelor de planificare de la nivel naţional, strategia
regională de dezvoltare a fost actualizată în concordanţă cu prevederile acestora. Având în vedere principiul
parteneriatului în planificare, reglementat de HG 1115/15.07.2004, Comitetul Regional pentru Planificare
(CRP) reprezintă cadrul larg partenerial al Consiliului Dezvoltării Regionale în activitatea de fundamentare a
PDR. El cuprinde câte 7 reprezentanţi din fiecare judeţ, în mare parte membrii ai grupurilor de lucru alcătuite
la nivelul judeţelor, şi 12 reprezentanţi ai instituţiilor cu reprezentare regională. Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 a fost trimis spre consultare membrilor CDR, grupurilor de lucru judeţene şi membrilor CRP
care s-au reunit în data de 20 aprilie la Alba Iulia şi, în urma discuţiilor şi observaţiilor acestora, a fost avizat
pentru a fi trimis spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru.
2) Reactualizarea Planului de Acţiune pentru învăţământ Profesional şi Tehnic din Regiunea Centru
pentru perioada 2006 – 2013 şi participarea la elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu
şi a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor
În cadrul programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, realizat cu asistenta proiectelor
Phare TVET 0108, Consorţiul Regional are un rol determinant în asigurarea dimensiunii regionale a dezvoltării integrate, economice şi sociale şi, în consecinţă, el este organismul implicat în elaborarea unor planuri şi
strategii în domeniul educaţiei şi formării tehnice şi profesionale. Sub coordonarea asistenţei tehnice pentru
programul Phare TVET, Consorţiul Regional, a cărui preşedinţie şi secretariat este asigurat de către ADR
Centru, a reactualizat Planul de acţiune pentru învăţământ profesional şi tehnic din Regiunea Centru, pentru
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perioada 2006-2013. Toate acţiunile desfăşurate au fost coordonate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi reprezentantul regional al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic, care au avut şi rolul principal în realizarea analizelor şi în redactarea lucrării. Luând în considerare
faptul că Planul de Acţiune reprezintă o primă încercare de aplicare a unor acţiuni planificate în domeniul
formării profesionale şi tehnice, care impune luarea unor decizii la nivel regional şi judeţean în vederea stabilirii nevoilor de pregătire şi de restructurare a reţelei şcolare, este necesar ca acest document să fie analizat
şi îmbunătăţit anual de către Consorţiul Regional.
Atribuţiile Consorţiului pentru Dezvoltare Regională au fost extinse în sfera ocupării în cursul anului 2006,
acestuia revenindu-i sarcina elaborării Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare. În acest context, componenţa Consorţiului a fost lărgită cu încă opt membrii reprezentând Consiliul Consultativ al AJOFM, Unitatea Regională POS DRU (din cadrul MEC) şi Organismul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
POS DRU (din cadrul MMSSF). La elaborarea Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare a colaborat un
grup de lucru al Consorţiului pentru Dezvoltare Regională. Coordonarea şi finalizarea PRAO a revenit Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU şi Organismului Intermediar POS DRU din cadrul MMSSF. Reprezentanţii ADR Centru au participat de asemenea în grupurile de lucru pentru elaborarea Planului Regional de
Acţiune pentru Protecţia Mediului 2007-2013, elaborat sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia
Mediului Sibiu şi a Planului Regional de Acţiune pentru Gestionarea Deşeurilor.
3) Elaborarea de studii şi analize regionale
În vederea fundamentării viitoarelor planuri şi priorităţi regionale, dar şi a unor proiecte regionale, Departamentul planificare a constituit o baza de date privind localităţile din Regiunea Centru si a elaborat în cursul
anului 2006 mai multe studii şi analize regionale.
4) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare
În procesul de planificare a apărut necesitatea utilizării bazelor de date regionale în vederea identificării mai
clare a zonelor cu probleme şi a celor dezvoltate, precum şi a priorităţilor de dezvoltare şi a zonelor de concentrare a fondurilor. Pentru a îmbunătăţi rezultatele procesului de planificare regională şi a realiza o argumentare cât mai clară în procesul de luare a deciziilor, în urma recomandărilor echipei de experţi germani din
cadrul Proiectului de Twinning, la nivelul ADR Centru s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de implementare a unui Sistem Informaţional Geografic (GIS). Acest sistem asigură stocarea şi corelarea unei
game largi de date pe baza locaţiei geografice. Prin folosirea sistemului GIS conectat la o baza de date unică,
devine posibilă coordonarea mai multor activităţi şi se oferă un mecanism de gestionare a bazelor de date în
strânsă legătură cu localizarea lor. A fost achiziţionat softul necesar realizării de reprezentări geografice şi a
început constituirea unei baze de date cu conţinut geografic care să permită operarea cu hărţi electronice la
nivel regional. Experţi din cadrul departamentului de planificare au fost instruiţi în utilizarea sistemului informatic geografic şi a fost continuată activitatea de cuprindere a datelor statistice existente la nivel regional în
hărţi tematice regionale. Activitatea de utilizare a tehnologiilor avansate în procesul de programare a fost
dezvoltată în cursul anului 2006 prin realizarea de hărţi tematice pentru evidenţierea în teritoriu a unor indicatori regionali. Au fost realizate peste 50 de hărţi tematice pentru următoarele studii: Analiza indicatorilor de la
recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, Analiza potenţialului energetic şi Studiu privind populaţia de
etnie rroma din Regiunea CENTRU.
Rezultate:



prezentarea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a grupurilor judeţene şi a Consorţiului
Regional a proiectului Planului pentru Dezvoltare Regională;
transmiterea pentru observaţii şi comentarii a proiectului PDR către toţi actorii regionali cuprinşi în baza
de date a ADR;
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prezentarea în cadrul Comitetului Regional de Planificare şi avizarea de către membrii acestui organism
regional a Planului pentru Dezvoltare Regională;
Aprobarea de către CDR Centru, prin Hotărârea nr. 10/26 aprilie 2006, a Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013;
Organizarea a doua întâlniri ale Consorţiului Regional;
Hotărârea CDR nr. 13 /4 octombrie 2006 pentru aprobarea Planului de Acţiune pentru învăţământ profesional si tehnic din Regiunea Centru;
Hotărârea CDR nr. 14 /4 octombrie 2006 pentru aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare;
Hotărârea CDR nr. 25 / 15 Noiembrie 2006 pentru aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului 2007- 2013;
Hotărârea CDR nr. 24 / 15 Noiembrie 2006 pentru aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Gestionarea Deşeurilor;
Realizarea unei bază de date legată de localităţile din regiunea Centru;
Realizarea unei hărţi in format tridimensional a Regiunii Centru;
Realizarea a 56 hărţi tematice regionale;
Realizarea unor studii si analize regionale:
 Valorificarea cartografică a Recensământului Populaţiei si al Locuinţelor din 2002 ;
 Analiza produsului intern brut la nivelul Regiunii Centru în perioada 1998-2003 ;
 Studiu privind populaţia de etnie rromă din Regiunea Centru ;
 Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară din Regiunea Centru în perioada 20052025 ;
 Analiza potenţialului energetic eolian;
 Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2005
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Capitolul II
Programarea dezvoltării
I. Pregătirea Regiunii Centru şi a partenerilor regionali în ce priveşte accesarea fondurilor europene
după aderarea la Uniunea Europeană şi pregătirea portofoliului de proiecte pentru Programul Operaţional Regional
1. Obiectiv general:
• pregătirea partenerilor regionali pentru accesarea Instrumentelor Structurale şi pregătirea portofoliului
de proiecte pentru POR
2. Obiective specifice:
• informarea continuă a partenerilor regionali în ce priveşte documentele de programare pregătite la
nivel naţional şi regional pentru perioada 2007-2013;
• prezentarea cadrului instituţional pentru implementarea fondurilor europene în România, după aderarea la UE;
• conştientizarea acestora în ce priveşte necesitatea pregătirii de proiecte viabile care să se încadreze
pe priorităţile programelor operaţionale şi care să determine creşterea la maxim a capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în Regiune;
• dezvoltarea portofoliului regional de proiecte, identificarea şi dezvoltarea proiectelor eligibile pentru
POR;
• asistenţă şi consultanţă acordată potenţialilor beneficiari ai POR privind posibilităţile de finanţare şi
modalităţile de identificare, pregătire şi dezvoltare a proiectelor finanţabile prin POR
• prezentarea sistemului de implementare a POR.
3. Activitati:
• informarea membrilor CDR pe tema „Pregătirea Regiunii Centru pentru aderarea la Uniunea Europeana si Administrarea Fondurilor Structurale”.
• întâlniri la nivelul fiecărui judeţ din Regiune în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor
alocate Regiunii Centru prin Programul Operaţional Regional după aderarea la UE, precum si pentru
pregătirea proiectelor existente în cadrul portofoliului.
• colectare fişe de proiecte pentru POR sau POS-uri.
• Prezentarea Programului Operaţional Regional şi portofoliul de proiecte al Regiunii pentru acest Program Operaţional la diverse întâlniri.
• Actualizarea fişei de proiect pentru POR.
• întâlniri cu beneficiarii proiectelor din portofoliul Regiunii Centru.
• Participarea la seminarii şi sesiuni de informare Fondurile structurale oportunitate de dezvoltare economico-socială..
• campania de promovare a Programelor Operaţionale la nivelul Regiunii Centru.
• asistenţă tehnică şi consultanţă tuturor beneficiarilor interesaţi în ce priveşte pregătirea portofoliului
de proiecte, priorităţile şi măsurile POR şi pregătirea proiectelor, completarea fişelor de proiect, atât
telefonic cât şi în scris şi prin întâlniri directe.
• colectare fişe de proiecte de la potenţialii beneficiari din Regiune, introduse datele din fişele respective într-o bază de date regională, analiza proiectelor din baza de date, selectarea proiectelor pe priorităţile POR şi pe POS-uri, aranjarea acestora pe judeţe, pe localităţi şi sinteze privind dezvoltarea
acesteia.
• Prezentarea de rapoarte şi informări privind realizarea portofoliului de proiecte şi stadiul elaborării
POR şi a celorlalte programe operaţionale.
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II. Participare la elaborarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a celorlalte Programe Operaţionale Sectoriale
În calitatea sa de organ executiv la nivelul Regiunii Centru şi cea de viitor Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, ADR Centru a fost implicat activ în elaborarea acestui document şi
a fost consultat în elaborarea celorlalte programe operaţionale.
1. Obiectiv general:
Participare activă la elaborarea Programului Operaţional Regional în vederea includerii în acest document a
nevoilor identificate la nivel regional
2. Activităţi:
1. asigurarea de informaţii şi date pentru MIE în vederea elaborării POR
2. participarea la întâlniri de lucru şi seminarii privind discutarea axelor prioritare şi a domeniilor de intervenţie, pentru pregătirea programului complement şi a fişelor detaliate pentru POR, discutarea
procedurilor stabilite, instruire în ce priveşte regulamentele şi practica UE în domeniul instrumentelor
structurale, dezvoltarea cadrului instituţional şi a legăturilor dintre instituţiile implicate, discutarea axelor prioritare şi a măsurilor incluse în cadrul celorlalte programe operaţionale.
3. transmiterea şi publicarea pe pagina de internet a Agenţiei a tuturor variantelor de lucru ale POR şi a
fişelor sale detaliate şi invitarea partenerilor regionali de a face comentarii la aceste documente
4. sintetizarea comentariilor primite de la partenerii regionali privind POR şi documentele de implementare, analizarea variantelor de lucru şi formularea de comentarii, soluţii şi propuneri şi transmiterea lor
la MIE
5. consultarea partenerilor regionali, membrii în grupurile de lucru judeţene pentru elaborarea PDR cu
privire la ultimele variante ale documentelor strategice de planificare: POR şi POS-uri;
6. organizarea (şi participarea) la seminarii în regiune, având ca tematică fondurile structurale – evaluarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din fondurile structurale;
7. diseminarea Strategiei Regionale, a POR în cadrul şedinţelor CDR, a şedinţei CRP si a grupurilor de
lucru judeţene.
4. Rezultate:


În cadrul întâlnirilor şi seminarilor desfăşurate în anul 2006 au fost informate şi consiliate 820 de persoane, reprezentanţi ai diverselor categorii de potenţiali beneficiari, după cum urmează:
• 512 reprezentanţi ai primăriilor şi consiliilor locale şi judeţene;
• 178 de reprezentanţi ai instituţiilor publice;
• 66 de reprezentanţi ai societăţii civile;
• 53 de reprezentanţi ai mediului de afaceri;
• 11 reprezentanţi ai presei.
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Portofoliul de Proiecte al Regiunii Centru este actualizat si structurat pe fiecare judeţ în parte, iar proiectele pe care le cuprinde sunt atât proiecte mature cât şi idei de proiecte. Astfel, la sfârşitul anului 2006,
portofoliul de proiecte al Regiunii Centru avea un număr de 2241 proiecte, din care 1132 proiecte au putut fi încadrate pe priorităţile şi măsurile POR, după cum urmează:
Proiecte pe axe prioritare POR
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Situaţia portofoliului de proiecte pe judeţe se prezintă în felul următor:
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participarea la aproximativ 24 de întâlniri privind elaborarea POR la invitaţia MIE şi a celorlalte programe
operaţionale (în principal pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS Transport, POS Mediu
şi PO pentru Spaţiul Sud-Est European) din care aproximativ 13 întâlniri au fost adresate doar pregătirii
POR
partenerii regionali informaţi continuu în ce priveşte variantele de lucru ale POR şi invitaţi să facă comentarii şi sugestii
aproximativ 20 de comentarii şi sugestii au venit de la partenerii regionali privind POR – care au fost
transmise la MIE împreună cu propunerile şi comentariile Agenţiei
cate o întâlnire organizata cu grupurile de lucru de la nivelul fiecărui judeţ;
o întâlnire a Comitetului Regional de Planificare;
o întâlnire de prezentare a POR în cadrul Consorţiului Regional;
3 prezentări a POR in cadrul şedinţelor CDR;
transmiterea în format electronic către toţi actorii regional existenţi în baza de date a ADR a celor trei
variante de lucru a POR si a celor doua proiecte de Program Complement;
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Capitolul III
Contractarea şi monitorizarea proiectelor în anul 2006
Această activitate se referă la managementul programelor implementate în Regiunea Centru care sunt monitorizare de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate Contractantă / Autoritate de
Implementare, inclusiv asistenţa tehnică acordată beneficiarilor.
Obiective generale:
• de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii prin înlăturarea disparităţilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei şi de a creşte atractivitatea regiunii prin investiţiile atrase
cât şi prin implementarea proiectelor de dezvoltare finanţate prin Programele PHARE 2000, PHARE
2001, PHARE 2002, PHARE 2003, PHARE 2004-2006 şi prin Programele Guvernamentale.
Obiective specifice:
• Promovarea programelor de finanţare,
• Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor,
• Monitorizarea proiectelor conform contractelor de grant în perioada de implementare şi în perioada ulterioară implementării
• Acordarea de asistenţă tehnică competentă pentru beneficiarii contractelor de grant,
• Creşterea contribuţiei ADR Centru la implementarea programelor prin sprijinirea beneficiarilor în vederea
implementării cu succes a proiectelor contractate.
Grupuri ţintă:
• Beneficiarii finanţărilor nerambursabile acordate prin programele PHARE şi prin programele guvernamentale: IMM-uri, autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii publice, instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, firma de consultanţă etc.;
• Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Contractantă (AC).
Programe PHARE
Programul Phare 2000 „Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale” Componenta A, licitaţia I şi licitaţia II (finalizat, în monitorizare ex post)
Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (Euro):
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

1.662.500,00
202
1.429.415,00
44
1.185.879,67
82,96
30.11.2006

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor si comunicarea planificării către MIE (AC) şi beneficiari
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efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea rapoartelor de vizită
elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MIE

Rezultate:
• S-au efectuat 24 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare si tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MIE la 30.11.2006
• Ca urmare a desfăşurării Programului în Regiunea Centru au fost înregistrate următoarele rezultate:
- Număr de persoane instruite: 4.518
- Număr de persoane calificate: 3.200
- Centre de informare nou create: 9 centre
- Număr de persoane plasate: 1.543
- Persoane consiliate: 1.104
Programul Phare 2000 „Schema de finanţare nerambursabilă pentru întreprinderi nou înfiinţate, microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii” Componenta B1 (finalizat, în monitorizare ex post)
Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (Euro):
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

1.662.500,00
288
1.825.281,00
43
1.517.874,05
83,15
30.11.2006

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea planificării către MIE (AC) şi beneficiari
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea rapoartelor de vizită
• Elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MIE
Rezultate:
• S-au efectuat 23 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare si tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MIE la 30.11.2006
• În urma finalizării implementării proiectelor din cadrul Programului în Regiunea Centru
- 263 echipamente noi achiziţionate
- 366 locuri de muncă create.

Programul Phare 2001 „Asistenţă pentru IMM-uri” (finalizat, în monitorizare ex post)
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Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse:
Suma contractată – grant (Euro):
Nr de proiecte contractate:
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

3.088.916,44
124
2.803.668,00
48
2.234.178,80
79,69 %
30.11.2006

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea planificării către MIE (AC) şi beneficiari
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea rapoartelor de vizită
• Elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MIE
Rezultate:
• S-au efectuat 35 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• În cadrul acestor vizite s-a analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor punându-se accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului
• S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MIE la 30.11.2006
• În urma finalizării implementării proiectelor din cadrul Programului în Regiunea Centru s-au obţinut următoarele rezultate:
- 351 echipamente noi achiziţionate
- 592 locuri de muncă create
- 18 certificări ISO
- 11 studii de piaţă
- 5 planuri de marketing
Programul Phare 2001 „Investiţii în servicii sociale” (finalizat, în monitorizare ex post)
Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare
Activităţi:

2.591.043,98
40
2.542.333,98
25
2.087.804,84
82,12
30.05.2007
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planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea planificării către MIE (AC) şi beneficiari
efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea rapoartelor de vizită
Elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MIE

Rezultate:
• S-au efectuat 26 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• în cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor punându-se accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului
• S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MIE la 06.06.2006
• În urma implementării acestui Program în Regiunea Centru s-au obţinut următoarele rezultate:
- 21 de centre pentru servicii sociale înfiinţate
- 12.964 persoane asistate,
- 645 persoane instruite
- 192 locuri de muncă create.
Programul Phare 2001 „Infrastructură Mică” (în implementare)
Programul a fost lansat în anul 2003, iar implementarea proiectelor selectate se realizează în perioada 20042007, termenul maxim de execuţie a proiectelor fiind 30.09.2007. La data de 31.12.2006, 7 proiecte au încheiat perioada de implementare, 6 proiecte sunt in curs de implementare, iar 1 proiect este in analiza la MIE Serviciul Juridic (CL Ocna Mureş)
Suma alocată iniţial cf., ghidului solicitantului (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractata – grant (Euro):
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (Euro)*:
Termen de finalizare implementare
* conform sumelor plătite la 31.12.2006: avansurile şi 13 tranşe intermediare

4.544.000 Euro
64
6.333.702,10 Euro
14
4.604.356,03 Euro
30.09.2007

Activităţi:
- verificarea conformităţii cu Ordinul MFP nr. 1014/2001 privind documentaţia standard pentru elaborarea
şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări pentru 5 proiectele care aveau valoarea Contractului de Grant mai mica de 300.000 euro.
- verificarea conformităţii cu Ordinul MFP nr. 1014/2001 si OG 34/2006 a documentaţiei standard şi documentaţiei de licitaţie pentru achiziţiile publice de servicii (dirigenţie de şantier, audit) pentru toate proiectele
- verificare solicitări beneficiari si întocmirea de acte adiţionale la Contractele de finanţare nerambursabilă
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verificare solicitări de aprobare a executării de lucrări neprevăzute / suplimentare primite de la beneficiari
verificare si avizare solicitări de modificare a soluţiei tehnice primite de la beneficiari
verificare rapoarte tehnice trimestriale, intermediare şi finale
verificare rapoarte financiare intermediare şi finale
planificarea si efectuarea de vizite in teren intermediare, speciale şi finale la locul de implementare a
proiectelor
efectuarea de vizite in teren intermediare, speciale şi finale la locul de implementare a proiectelor
acordarea de consultanţă beneficiarilor (adrese generale, adrese particulare, discuţii telefonice, discuţii
directe)
corespondenţă cu MIE in legătura cu problemele apărute in implementarea programului / proiectelor
introducerea de date relevante in IRIS
elaborare rapoarte de monitorizare trimestriale şi finale

Rezultate:
- 44 dosare de achiziţie verificare si avizate, din care 2 respinse
- 50 cereri de încheiere de acte adiţionale primite si analizate
- 49 acte adiţionale întocmite, avizate şi transmise la MIE
- 5 solicitări de aprobare de lucrări neprevăzute / suplimentare analizate
- 2 solicitări de modificare a soluţiei tehnice verificate si aprobate
- 43 rapoarte tehnice trimestriale verificate si avizate
- 12 cereri de plata pentru tranşa intermediara verificate şi avizate
- 12 vizite intermediare in teren efectuate
- 5 rapoarte trimestriale de monitorizare întocmite şi transmise la MIE
- asistenţă acordată beneficiarilor (13 adrese generale; 210 adrese către beneficiari; 226 convorbiri telefonice; 78 întâlniri directe cu beneficiarii)
- în urma implementării celor 14 proiecte la nivelul Regiunii Centru la data de 31.12.2006 s-au obţinut următoarele rezultate faţa de cele prevăzute a fi realizate:
Indicator
reţea alimentare apa potabila - ml
reţea canalizare menajera - ml
reţea canalizare pluviala - ml
reţea canalizare torent - ml
conducta de refulare - ml
modernizare drumuri, şosele - ml
reabilitare sistem de încălzire centrala si
izolaţie termica a spitalului orăşenesc
reabilitare clădire, obiectiv istoric si cultural - băi sărate
renovare zid cetate istorică

Propus
36.556
23.072
3.360
90
781
7.825
1

Realizat
28.078
7.986
.2.717
90
752
1.200
1

1

-

1

1

Programul Phare 2001 TVET (Educaţie şi Instruire prin Învăţământul Tehnic şi Profesional)
„Reabilitarea a 23 de şcoli şi a 2 centre de resurse“ (perioada de notificare a defectelor)
Suma alocată (Euro):

3.950.400,00
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Nr. proiecte depuse
Nr. de proiecte contractate
Suma contractată (Euro):
Sumă contractată finală (Euro):
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

ADR CENTRU

49
25
3.964.588,63
3.933.645,18
3.819.603,85
99,49 %
30.11.2007

Activităţi:
• participarea experţilor ADR la vizite în teren pentru verificarea AS Built Drawings şi pentru realizarea
Recepţiilor Finale ale lucrărilor;
• verificarea rapoartelor depuse de firma de asistenţă tehnică;
• participare la întâlnirile Comitetului de Monitorizare la sediul MIE în vederea aprobării rapoartelor depuse
pentru proiecte de Asistenţa Tehnică, organizate de firma de Asistenţă Tehnică;
• întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare.
Rezultate:
• efectuarea a 30 de vizite în teren;
• executarea lucrărilor de construcţie la 25 de şcoli recepţionate;
• verificarea a 2 rapoarte depuse de firma de asistenţă tehnică;
• participarea experţilor ADR la 2 întâlniri ale Comitetului de Monitorizare;
• elaborarea şi transmiterea la MIE a 4 rapoarte trimestriale de monitorizare;
• în urma implementării acestui program în Regiunea Centru au fost efectuate lucrări de arhitectură, structură, instalaţiile electrice, termice şi sanitare la 25 de şcoli;
• Lucrările de reabilitare la aceste şcoli au fost recepţionate la sfârşitul Perioadei de Notificare a Defectelor
(fiind semnate 25 de certificate de recepţie finală) pentru cele 23 de şcoli şi 2 Centre de resurse, constructori: Concas Buzău şi Kesz-Harbau
Programul Phare 2002 „Dezvoltarea Resurselor Umane” (implementare, monitorizare ex post)
În cursul lunii ianuarie 2006 a fost finalizată implementarea a 6 proiecte, apoi a fost realizată verificarea,
completarea, avizarea şi transmiterea la MIE a Rapoartelor Finale, iar ulterior proiectele au intrat în monitorizare Ex-post.
Suma alocată - grant (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată - grant (Euro):
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Avansuri + tranşe finale
Notificări de restituire
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

2.870.400,00
211
2.221.922,53
48
1.759.879,61
1.956.363,88
-196.484,27
80 %
30.11.2007
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Activităţi:
• Verificarea rapoartelor tehnice şi financiare finale şi a documentelor justificative (inclusiv dosarele de
achiziţie) depuse de beneficiari, în vederea avizării şi transmiterii la MIE;
• Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarilor;
• Planificarea vizitelor la locul de implementare a proiectelor;
• Efectuarea de vizite la locul de implementare a proiectelor;
• Introducerea datelor colectate în sistemul IRIS
• Elaborarea Raportului de Monitorizare Final şi transmiterea la MIE
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea planificării către MIE (AC) şi beneficiari
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea rapoartelor de vizită
• Elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MIE
Rezultate:
• 48 de contracte au fost gestionate;
• A fost derulată corespondenţa cu beneficiarii şi cu MIE privind completarea rapoartelor finale pentru cele
48 proiecte (adrese scrise, note telefonice, note de discuţii)
• 48 rapoarte tehnice şi financiare finale au fost verificate, avizate şi transmise la MIE;
• 48 de vizite finale în teren au fost pregătite şi efectuate;
• 48 rapoarte de vizită finale în teren au fost întocmite;
• A fost acordată asistenţă tehnică celor 48 beneficiari prin:
- 3 adrese generale;
- 179 adrese individuale;
- 405 convorbiri telefonice;
- 92 întâlniri directe.
• Au fost verificate şi avizate pozitiv 45 dosare de achiziţie şi avizate negativ 10 dosare de achiziţie;
• Au fost introduse în IRIS datele aferente Rapoartelor Finale pentru 48 de proiecte;
• Ca urmare a implementării celor 48 de proiecte în Regiunea Centru au fost obţinute următoarele rezultate:
- 3.115 persoane au fost instruite, din care 1.340 au obţinut diverse calificări şi 430 persoane au găsit
un loc de muncă;
- 263 echipamente şi 325 piese / seturi de mobilier achiziţionate;
- 10 centre de instruire / formare înfiinţate, în vederea asigurării bazei tehnico-materiale pentru instruirile furnizate în cadrul proiectelor;
- 506 mp amenajaţi / reabilitaţi;
- 8 cărţi publicate;
- 24 planuri de afaceri întocmite;
- 19 conferinţe, simpozioane şi workshopuri organizate;
- 5 pagini WEB realizate;
- 34 de afaceri în sectorul turistic acreditate;
- 28 noi afaceri înfiinţate;
- 20 proiecte de implementare a sistemului de management al calităţii şi mediului realizate.
• S-au efectuat 47 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
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- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului
S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MIE la 30.11.2006

Programul Phare 2002 „Infrastructură regională de afaceri”
Proiectul „Reabilitarea DJ131 în scopul îmbunătăţirii traficului regional” (în construcţie, reziliat)
•

•

Contractul de execuţie a lucrărilor a fost încheiat cu firma JV Garboli Conicos SpA – Tirrena Scavi SpA.
Contractul a început în data de 15 ianuarie 2005, iar durata iniţială a contractului era de 18 luni. Printr-un
act adiţional perioada de execuţie a lucrărilor a fost prelungită până la 31.10.2006. Lucrările de reabilitare
a DJ 131 au fost sistate în perioada decembrie 2005–iunie 2006, din cauza condiţiilor climatice, precum
şi a altor probleme.
Contractul de execuţie a lucrărilor a fost reziliat în luna octombrie 2006 din iniţiativa constructorului.

Suma contractată (total)(Euro):
Nr. proiecte finanţate
Suma certificată (Euro): 03.11.2006

5.867.549,49 Euro
1– DJ 131
2.246.249,33 Euro

Activităţi
• andosarea Certificatelor de Plată întocmite de Inginer,
• verificarea rapoartelor lunare şi trimestriale transmise de Inginer,
• efectuarea de vizite in teren la locaţia proiectului pentru verificarea stadiului lucrărilor.
• participarea la întâlnirile periodice de la Ministerul Integrării Europene pentru monitorizarea lucrărilor şi
discuţii asupra stadiului fizic al proiectului.
• elaborarea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare şi a Raportului Final şi transmiterea la MIE
Rezultate
• 5 Certificate de Plată întocmite de Inginer andosate
• 8 rapoarte lunare şi trimestriale transmise de Inginer verificate
• vizite in teren efectuate la locaţia proiectului
• participarea la întâlnirile periodice de la Ministerul Integrării Europene pentru monitorizarea lucrărilor şi
discuţii asupra stadiului fizic al proiectului.
• 3 rapoarte de monitorizare transmise la MIE
Programul Phare 2003 TVET (Educaţie şi Instruire prin Învăţământul Tehnic şi Profesional)
„Reabilitare ateliere pentru 111 şcoli” (perioada de construcţie)
Suma contractată (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma alocată efectiv (Euro):
Grad de absorbţie*
Termen de finalizare monitorizare
* Calculat pe baza sumelor plătite până la data de 31.12.2006

2.600.978,29
16
2.272.009,60
87,35%
30.11.2009
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Activităţi:
• efectuarea de vizite de monitorizare în teren la şcoli;
• analiza şi transmiterea către Inginer şi MIE, pentru luarea unor decizii, a solicitărilor şcolilor de modificare
a listei de lucrări sau de efectuare a unor lucrări suplimentare;
• corespondenţă pentru constituirea UIP;
• verificare /andosare certificate de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
• verificare /andosare Certificate Intermediare de Plată;
• efectuare de vizite în teren pentru Recepţia la Încheierea Lucrărilor;
• participare la întâlnirile Comitetului de Monitorizare la sediul MIE în vederea aprobării rapoartelor depuse
pentru proiectul de Asistenţa Tehnică;
• pregătire şi organizare întâlnire UIP la nivel regional;
• participare la întâlnirile lunare pentru analiza progresului lucrărilor;
• întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare ale ADR;
• verificare /andosare ordine de variaţie pentru modificare cantităţi de lucrări şi pentru prelungirea duratei
de execuţie a lucrărilor;
Rezultate:
• efectuarea a 60 vizite de monitorizare în teren la cele 16 şcoli;
• transmiterea către Inginer şi MIE a solicitărilor depuse de către 14 şcoli cu privire la modificarea listei de
lucrări sau la efectuarea de lucrări suplimentare, în vederea luării unor decizii, fiind primite 18 răspunsuri
favorabile;
• transmiterea Acordul Cadru încheiat între UIP la nivel regional şi UIP la nivel local către toate Primăriile
din Regiune implicate în derularea acestui program;
• verificarea / semnarea certificatelor de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
• 37 de Certificate Intermediare de Plată verificate şi andosate;
• participarea la 2 şedinţe a Comitetului de Monitorizare la sediul MIE şi aprobarea a două Rapoarte de
Monitorizare;
• 1 întâlnire UIP la nivel regional organizată;
• participare la 10 întâlniri lunare pentru analiza progresului lucrărilor;
• 3 rapoarte trimestriale de monitorizare elaborate şi transmise la MIE
• verificarea /andosarea a 5 Ordine de variaţie pentru cantităţi, respectiv a 5 Ordine de Variaţie pentru extensia duratei de execuţie a lucrărilor (termen de finalizare 30.11.2006)
• efectuarea a 14 vizite în teren cu ocazia Recepţiilor la terminarea Lucrărilor;
• până la data de 31.12.2006 au fost predate 14 şcoli, iar pentru 2 şcoli „Recepţia la terminarea lucrărilor“
s-a stabilit pentru luna ianuarie 2007.
• în urma implementării acestui program în regiunea Centru au fost reabilitate 12 ateliere şcolare şi au fost
construite 4 ateliere şcolare, fiind efectuate lucrări de arhitectură, structură, instalaţiile electrice, termice şi
sanitare;
Programul PHARE 2003 CES – Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor
(în curs de implementare)
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Suma alocată iniţial
Nr. proiecte depuse
Suma alocată finală (Euro):
Proiecte finanţate (număr):
Suma contractată (Euro):
Suma plătită*
Termen de finalizare implementare
*Suma plătită reprezintă avansurile plătite pentru 11 din cele 13 proiecte
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5.330.000,00
40
10.170.738,00
13
10.075.579,69
2.776.666,81
30.09.2007

Activităţi:
• Prezentarea de către reprezentanţii ADR Centru a contractului şi procedurilor de implementare a proiectelor, în cadrul primului seminar organizat de consultant
• Organizarea de întâlniri cu consultantul (Asistenţa Tehnică) pentru stabilirea unor priorităţi şi modalităţi de
colaborare, inclusiv pentru organizarea seminarilor pentru beneficiari
• Participarea experţilor ADR Centru la seminarilie de Instruire organizate de către Hill International;
• Acordare asistenţă tehnică celor 13 beneficiari cu privire la încheierea actelor adiţionale şi cu privire la
întocmirea Rapoartelor Tehnice Trimestriale şi a Grilelor de Desfăşurare, Raportare şi Achiziţii. Au fost
transmise beneficiarilor procedurile de plată comunicate de MIE;
• Verificarea şi avizarea Rapoartelor Tehnice Trimestriale depuse de cei 13 beneficiari;
• Elaborare şi transmitere la MIE de Acte Adiţionale privind modificări ale contractelor de finanţare (modificări bugetare şi prelungirea duratei de implementare, modificări ale echipelor de implementare);
• Verificare cereri de plată şi întocmire avize de plată avans, pentru cele 13 proiecte
• Verificare dosare de achiziţii şi documentaţii, privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţia
Serviciilor de Proiectare, a Campaniilor de Comunicare şi Conştientizare a Populaţiei, Consumabile şi
Calculatoare; transmitere adrese privind avizarea / completarea / modificarea documentaţiilor, şi dosarelor de achiziţie;
• Efectuarea de vizite în teren şi elaborarea rapoartelor de vizită;
• Introducerea în IRIS a datelor relevante privind proiectele;
• Întocmirea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare, la 30.06.2006, 30.09.2006 şi la 30.11.2006;
• Instruirea experţilor ARPM privind monitorizarea implementării proiectelor de grant, în baza Protocolului
de Colaborare semnat cu ARPM Sibiu.
• Participarea la Comitetele de Monitorizare, verificarea şi aprobarea rapoartelor prezentate de Consultant
Rezultate:
• 13 proiecte sunt în faza de implementare;
• 12 beneficiari şi-au lansat procedura privind achiziţionarea serviciilor de proiectare
• 11 beneficiari au primit avansurile în valoare totală de 2.776.666,81 Euro
• 15 vizite în teren pregătite şi realizate, din care 12 vizite intermediare şi 3 speciale
• 15 rapoarte de vizită în teren întocmite
• 15 acte adiţionale întocmite din care 14 au fost aprobate de MIE şi DCE până la 31.12.2006
• 18 documentaţii pentru ofertanţi privind lansarea procedurii de achiziţie pentru servicii de proiectare,
campanie publică, consumabile verificate, din care 16 aprobate;
• 8 dosare de achiziţie verificate, din care 6 aprobate
• asistenţă tehnică acordată beneficiarilor în legătură cu diverse aspecte ale implementării proiectelor prin:
- 18 adrese cu caracter general transmise,
- 81 adrese cu caracter particular transmise,
- 41 întâlniri directe cu beneficiarii,
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- 164 discuţii telefonice
3 Rapoarte Trimestriale de Monitorizare întocmite şi transmise la MIE
3 seminarii de instruire organizate de Hill Internaţional la care au participat şi experţii ADR Centru
În urma implementării acestui program, în Regiunea Centru, se vor realiza:
- 13 sisteme de colectare selectivă a deşeurilor;
- 12 staţii de transfer, din care 7 prevăd şi activităţi de sortare

Programul Phare 2004 „Proiecte mari de infrastructură regională”
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 107 şi 107 D – Alba-Mureş” (pregătire şi contractare)
Activităţi:
• colaborarea cu Consultantul selectat – OVE&ARUP pentru pregătirea documentaţiei tehnice în vederea
selectării firmei care va executa lucrările
• participarea la întâlniri şi vizite pe teren cu beneficiarul şi consultantul pentru pregătirea proiectului tehnic
• participarea la întâlniri de clarificare cu potenţialii ofertanţi
• participarea în Comitetul de Evaluare pentru selecţia constructorului ce va executa lucrările
• semnarea contractului de lucrări şi a Acordului Cadru
Rezultate:
• vizite pe teren efectuate cu beneficiarul şi consultantul pentru pregătirea proiectului tehnic
• proiectul tehnic pregătit
• constructorul ce va executa lucrările a fost selectat
• 1 contract de lucrări şi 1 Acord Cadru semnate
Programul PHARE 2004 „Schema de granturi pentru sectorul privat pentru pregătirea de proiecte în
domeniul gestionării deşeurilor” (promovare şi contractare)
Suma alocată (Euro):
Proiecte finanţate (număr):
Suma contractată (Euro):
Termen de finalizare implementare

400.000 Euro
5
79.842,5 Euro
30.09.2008

Activităţi:
• Promovarea programului prin sprijinirea echipei de AT în organizarea şi realizarea conferinţei de lansare
şi a primului seminar de instruire pentru potenţiali beneficiari, distribuirea ghidului şi a materialelor informative celor interesaţi, publicarea pe site-ul ADR Centru, participarea la help desk, informaţii şi anunţuri
în presa locală şi regională.
• Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru potenţialii aplicanţi.
• Întocmirea celor 5 contracte selectate pentru finanţare şi semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru
(în calitate de Autoritate de Implementare)
• Întocmirea, verificarea cererilor de plată a avansurilor, întocmirea avizelor de plată şi înaintarea lor către
MIE
• Organizare sesiune de instruire cu privire la procedurile de achiziţie şi raportare, elaborarea de materiale,
transmiterea de invitaţii către beneficiari şi MIE
Rezultate:
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Din cele 46 de proiecte depuse la nivel naţional, 12 proiecte au fost din Regiunea Centru, iar după evaluare 5 au fost selectate pentru finanţare
5 Contracte de Grant au fost semnate
5 Cereri de plată au fost verificate, avizate şi înaintate către MIE
1 sesiune de instruire organizată pentru beneficiari
5 beneficiari au fost informaţi cu privire la procedurile de achiziţie şi raportare (2 prezenţi la sesiune şi 3
au primit materialele prezentate)
Prin implementarea celor 5 proiecte selectate se va constitui în Regiunea Centru un portofoliu de proiecte
viitoare de investiţii în domeniul gestionării deşeurilor care ar putea primi finanţare în cadrul Phare 2005
“Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat în domeniul gestionării deşeurilor”.

Programul Phare 2004 TVET „Reabilitarea atelierelor şi laboratoarelor din 13 şcoli profesionale” (promovare program şi contractare lucrări)
Programul constă în reabilitarea atelierelor şi laboratoarelor din 13 şcoli profesionale din Regiunea Centru,
respectiv: Mureş – 4, Harghita – 3, Covasna – 5, Braşov – 1, şi din 7 şcoli necontractate din programul anterior: Braşov – 5, Mureş – 2
Activităţi:
• participarea şi organizarea întâlnirilor de clarificări organizate de firma de Asistenţă Tehnică (Proiectant)
cu potenţialii ofertanţi (constructori);
• publicare pe site-ul ADR Centru a informaţiilor privind programul: anunţ de licitaţie, link către site-ul MIE;
transmiterea (prin email) a anunţului către Birourile Externe ale ADR Centru;
• informarea a 6 tipuri de instituţii - potenţiali multiplicatori de informaţii - cu privire la derularea programului:
- Inspectoratele şcolare judeţene
- Prefecturi
- Consilii judeţene
- Camerele de comerţ
- Primăriile oraşelor în care sunt şcolile cuprinse în program
- Şcolile din program
• publicarea de către ADR Centru a unor anunţuri în presa locală din fiecare judeţ;
• elaborarea şi transmiterea de comunicate de presă de către Serviciul Relaţii Publice din cadrul ADR Centru
Rezultate:
• anunţ de licitaţie şi link către site-ul MIE publicat pe site-ul ADR Centru
• 1 comunicat de presă elaborat şi distribuit în judeţele respective;
• elaborarea şi distribuirea unor comunicate de presă;
• organizare şi participare la întâlnirile de clarificări organizate de firma de Asistenţă Tehnică cu potenţialii
ofertanţi(constructori).
• contractarea lucrărilor pentru cele 20 de şcoli din Regiunea Centru (din care 9 au fost re-licitate);
Programul Phare 2005 „Proiecte mari de infrastructură regională”
Proiectul „Drumul apelor minerale” (pregătire proiect tehnic)
Activităţi:
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colaborarea cu Consultantul selectat – OVE&ARUP pentru pregătirea documentaţiei tehnice, în vederea
selectării firmei care va executa lucrările
participarea la întâlniri şi vizite pe teren cu beneficiarul şi Consultantul pentru pregătirea proiectului tehnic

Rezultate:
• vizite pe teren efectuate cu beneficiarul şi consultantul pentru pregătirea proiectului tehnic
• proiectul tehnic în curs de pregătire
PROGRAME GUVERNAMENTALE
Program finanţat din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regionala (FNDR) în perioada 1998-2001 (în
monitorizare ex-post)
Suma alocată (RON):
Nr. proiecte depuse
Suma contractata – grant (RON) :
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (RON):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

10.225.952,8
106
10.225.952,8
106
10.092.984,8
98,70%
31.12.2007

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor si comunicarea planificării către beneficiari
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea fişelor de
monitorizare
Rezultate:
• S-au efectuat 71 vizite de monitorizare şi s-a analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor
punându-se accent pe următoarele obiective :
- achiziţionarea echipamentelor prevăzute în proiecte şi folosirea corespunzătoare a acestora
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici si financiari
- realizarea si menţinerea locurilor de muncă prevăzute în proiecte
- publicitatea proiectului
• S-a reliefat aspectul general de normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice
ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
• Prin implementarea proiectelor aferente acestui program în Regiunea Centru s-au creat 1.403 locuri de
muncă .
Subprogramul „Investiţii in turism” (în implementare)

Suma alocată (RON):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (RON) :

6.433.474,40
21
5.478.443,80
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Nr de proiecte contractate
18
Suma plătită (RON ):
3.261.349,61
Grad de absorbţie (%): *
59,53 %
Termen de finalizare monitorizare
30.06.2007
* au fost reziliate un număr de 7 contracte
Activităţi:
• acordarea asistenţei tehnice necesare beneficiarilor pentru respectarea obligaţiilor contractuale;
• întocmirea de acte adiţionale pentru modificarea contractelor de finanţare
• efectuarea de vizite în teren pentru verificarea realităţii datelor înscrise de beneficiari în cererile de plată
şi în rapoartele intermediare aferente;
• verificarea şi avizarea dosarelor de achiziţii si a rapoartelor tehnice şi financiare prezentate de beneficiari;
• analiza documentaţiilor justificative aferente cererilor de plată prezentate de beneficiari, întocmirea cererilor de alocare de fonduri şi transmiterea acestora la MIE .
Rezultate:
• s-au întocmit 17 acte adiţionale pentru modificarea contractelor de finanţare în privinţa duratei de execuţie a proiectelor, a prevederilor din bugetele proiectelor etc.
• s-au efectuat 27 de vizite de monitorizare la locurile de implementare a proiectelor întocmindu-se fise de
monitorizare care au fost transmise la MIE
• s-au verificat 26 dosare de achiziţii lucrări şi produse, precum şi 34 rapoarte intermediare tehnice si financiare prezentate de beneficiari
• s-au analizat 34 cereri de plată ale beneficiarilor, solicitându-se alocarea de către MIE a sumelor avizate
de ADR Centru.
• În urma implementării acestui Program în Regiunea Centru, până la finele anului 2006, s-au obţinut următoarele rezultate:
- 7 obiective turistice reabilitate şi modernizate
- 37 locuri de muncă create.
În cadrul Subprogramului „Investiţii în turism” durata de execuţie s-a prelungit până la 30.06.2007 pentru unii
beneficiari care nu au finalizat implementarea proiectelor din motive determinate de cauze tehnicoeconomice, întocmindu-se acte adiţionale la contractele de finanţare. În această situaţie se află 4 beneficiari
din Regiunea Centru.
Subprogramul „Investiţii în servicii sociale”(finalizare implementare)
Obiectiv general
Subprogramul Guvernamental „Investiţii în servicii sociale” a fost lansat în anul 2003 iar în prima parte a
anului 2004, Ministerul Integrării Europene a lansat cea de a doua licitaţie.Programul este menit a sustina
financiar serviciile sociale, promovand parteneriatul dintre administratia judeteana sau locala si societatea
civila. Pentru acest subprogram au fost eligibile toate localitatile urbane si/sau rurale, cu exceptia localitatilor
cuprinse in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 399/2001.
Obiective specifice
• dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala in Romania pentru a raspunde nevoilor
grupurilor vulnerabile;
• intarirea capacitatii administratiilor locale si judetene de a crea parteneriate, organiza si
implementa initiative in domeniul serviciilor sociale.
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Suma alocată (RON):
6.023.658,50
Nr. proiecte depuse
28
Suma contractată – grant (RON) :
6.023.658,50
Nr de proiecte contractate
28
Suma plătită (RON ):
5.464.686,30
Grad de absorbţie (%):
90,72 %
Termenul de finalizare a implementării a fost 30.06.2006 iar termenul de finalizare a monitorizării ex post
este 30.06.2009.
Activităţi:
• verificarea rapoartelor finale prezentate de beneficiari
• întocmirea Raportului General Final al Subprogramul „Investiţii în servicii sociale”
• transmiterea Raportului General Final al Subprogramul „Investiţii în servicii sociale” la Miinisterul Integrarii
Europene, la 30.07.2007 .
Rezultate :
• din cele 28 contracte de finanţare nerambursabilă , unul a fost reziliat la cerere de către beneficiar
deoarece nu a avut posibilităţi financiare pentru a asigura cofinanţarea proiectului respectiv .
•

•

s-au finalizat 22 proiecte (pînă la 31.12.2005), pentru care beneficiarii au depus raport final pînă la
31.01.2006 iar pentru 5 proiecte s-a solicitat Ministerului Integrării Europene prelungirea duratei de
execuţie pînă la 30.06.2006,pentru finalizarea tuturor lucrărilor restante, datorate timpului nefavorabil
si insuficienţei fondurilor proprii .
prin Subprogramul „Investiţii în Servicii Sociale” s-au creat 11 noi centre sociale şi s-au modernizat
16 centre sociale , în care beneficiază direct de asistenţă 2.138 persoane . De asemenea s-au creat
55 noi locuri de muncă în centrele sociale nou create sau modernizate .

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii IMM” (finalizare implementare}
Obiectiv general:
Subprogramul a fost elaborat cu scopul de a atrage investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele
de restructurare industrială, prevăzute in Hotărârea Guvernului nr. 399/2001, sau în zonele declarate defavorizate.
Obiective specifice
• investiţiile din cadrul acestui Subprogram au ca efect diversificarea şi îmbunătaţirea produselor şi
serviciilor realizate
• creşterea contribuţiei intreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri de muncă.
Suma alocată (RON):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (RON) :
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (RON ):

8.145.794
42
8.145.794
42
4.508.028,20
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55,34 %

Din cele 42 proiecte contractate ,17 beneficiari au reziliat contractul la cerere.
Termenul de finalizare a implementării a fost 30.06.2006 iar termenul de finalizare a monitorizării ex post
este 30.06.2011.
Activităţi:
• verificarea rapoartelor finale prezentate de beneficiari
• întocmirea contractelor de gaj pentru bunurile achiziţionate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate
• întocmirea Raportului General Final al Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii
IMM”
• transmiterea Raportului General Final al Subprogramul la Ministerul Integrării Europene, la 30.07.2007.
Rezultate :
• s-au finalizat 24 proiecte (pînă la 31.12.2005), pentru care beneficiarii au depus raport final pînă la
31.01.2006 iar pentru un proiect s-a solicitat Ministerului Integrării Europene prelungirea duratei de
execuţie pînă la 30.06.2006, în vederea obţinerii avizelor de funcţionare şi angajării numărului de
persoane prevazute în proiect..
• prin Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii IMM” s-au creat 232 locuri de munca
fata de 227 locuri prevazute a se crea.
Monitorizarea Zonelor Defavorizate
Activităţi
• planificarea şi efectuarea vizitelor in teren la agenţii economici beneficiari de certificate de investitor in
zona defavorizata, in vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare in zona defavorizată;
• primirea, verificarea chestionarelor transmise trimestrial de agenţii economici ;
• întocmirea bazelor de date pe baza chestionarelor primite;
• întocmire de situaţii, informări, adrese solicitate de către Inspectoratele de Concurenţa, Birourile Vamale,
Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice ale judeţelor din Regiunea Centru, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, precum şi alte instituţii ale statului;
• purtarea corespondenţei cu beneficiarii de certificat de investitor in zona defavorizată;
• retragerea certificatelor de investitor de la agenţii economici care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute
în legislaţia din domeniu;
• întocmire de rapoarte privind activitatea şi realizările agenţilor economici beneficiari de certificate de investitor in zona defavorizată;
Rezultate
•

•
•
•

până la data de 31 decembrie 2006 în zonele defavorizate din regiunea “CENTRU” s-au eliberat certificate de investitor pentru 163 de agenţi economici, din care 31 au renunţat la certificat, iar de la 35 agenţi
economici s-a retras certificatul de investitor in zona defavorizata, deoarece nu îndeplineau prevederile
HG 728/2001.
în cursul anului 2006 au fost retrase 7 certificate de investitor în zona defavorizată pe motivul nerespectării de către agenţii economici a condiţiilor de funcţionare în zonele defavorizate, iar 2 agenţi economici au
renunţat la acest certificat.
în prezent funcţionează 97 agenţi economici beneficiari de certificat de investitor.
Investiţiile realizate in zonele defavorizate in Regiunea Centru au constat în
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- achiziţionarea terenurilor,
- achiziţionarea si reabilitarea clădirilor si
- achiziţionarea utilajelor, echipamentelor necesare producţiei.
• În baza certificatului de investitor in zona defavorizata agenţii economici au beneficiat de facilităţile oferite
de O.U.G. 24/1998 republicata cu modificările ulterioare constând in
- scutiri de la plata taxelor vamale si TVA la importul bunurilor amortizabile si a materiilor prime si
- scutirea de la plata impozitului pe profit,
- scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau scoaterea din circuitul agricol
a unor terenuri destinate realizării investiţiei si
- acordarea din fondul special aflat la dispoziţia Guvernului a unor sume pentru finanţarea unor programe speciale aprobate prin Hotărâre de Guvern.
• Aceste societăţi, începând cu data declarării zonelor defavorizate, au contribuit la veniturile bugetelor
locale, bugetelor asigurărilor de sănătate, şomaj, etc. virând sume aferente impozitului pe salarii, impozitului pe dividende, CAS, CASS, fond pentru plata ajutorului de şomaj, fond pentru risc şi accidente fond
pentru învăţământ şi comision pentru camera de muncă.
Produsele finite realizate de aceste societăţi au fost livrate atât în ţară cât şi la export.

Pagina 29 din 43

ADR CENTRU

Capitolul IV
Promovarea dezvoltării
Obiectiv general
Promovarea dezvoltării Regiunii Centru ca regiune atractivă pentru a trăi, a investi şi a munci, prin
înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei.
Obiective specifice
Dezvoltarea şi întărirea parteneriatelor locale, regionale, naţionale şi internaţionale
Promovarea Regiunii Centru ca destinaţie turistică şi de afaceri
Întărirea identităţii regionale
Public ţintă
Actorii regionali – autorităţi publice locale, instituţii publice, universităţi, patronate, sindicate, organizaţii neguvernamentale
Investitori şi potenţiali investitori
Parteneri şi potenţiali parteneri interni şi internaţionali
Cetăţenii Regiunii Centru
Activităţi
1. Dezvoltarea şi întărirea parteneriatelor locale, regionale, naţionale şi internaţionale


ADR Centru a semnat mai multe protocoale de parteneriat cu o serie de organizaţii publice naţionale şi
internaţionale, după cum urmează:
 Delegaţia Comisiei Europene – pentru coordonarea comunicării referitoare la aderarea la Uniunea Europeană – încheiat în Mai 2005, reînnoit în mai 2006. ADR Centru este membră a Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană.
 Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu - parteneriat privind colaborarea în scopul implementării politicilor de dezvoltare regională şi locală bazată pe
conceptul de dezvoltare durabilă, încheiat în anul 2005
 Confederaţia Sindicală Meridian – parteneriat încheiat în Noiembrie 2005 pentru
colaborarea la realizarea Planului Regional de Dezvoltare şi a Programului Operaţional Regional
 ADR Sud Transdanubiană Ungaria – încheiat în 22 noiembrie 2005 pentru realizarea de proiecte comune, transfer de bune practici şi schimburi de experienţă
 IBA Furst Pukler GMBH - Acord de Cooperare între Expoziţia Internaţională de
Construcţii Fürst-Pückler-Land GmbH (IBA) şi Agenţia de Dezvoltare Regională
Centru. Ambii parteneri au dezvoltat împreună proiectul IdeQua şi au fost preocupaţi
de probleme speciale precum reutilizarea minelor închise, situaţia socială a minerilor
şi proiecte posibile precum şi cu problema ecologizării zonelor folosite mai demult de
către minerit – încheiat în anul 2003
 Grupurile de lucru subregionale de planificare – din aceste grupuri de lucru organizate la nivel judeţean fac parte reprezentanţi ai tutor actorilor sociali implicaţi,
respectiv autorităţi publice, instituţii publice, asociaţii patronale, sindicate, ONG.
 Consorţiul regional pentru învăţământ tehnic si profesional - are un rol determinant in asigurarea dimensiunii regionale a dezvoltarii integrate, economice si sociale
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si in consecinta el este organismul implicat in elaborarea unor planuri si strategii in
domeniul educatiei si formarii tehnice si profesionale.
 Agenţia pentru Romi din cadrul Guvernului României
 Parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării – OI pentru POS Dezvoltarea
Resurselor Umane – transferuri de bune practici şi cooperarea în domeniul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
ADR Centru a organizat două întâlniri ale instituţiilor publice din Regiunea Centru implicate în derularea
Fonurilor Structurale, întâlniri menite a pune bazele cooperării între aceste organizaţii.
ADR Centru a organizat o vizită în Regiunea Centru a unei delegaţii reprezentând ADR Sud Transdanubiană din Ungaria şi a continuat schimbul de informaţii permanent cu reprezentanţii acestei Agenţii
ADR Centru a participat la manifestarea EUREGIA, Leipzig, octombrie 2006, la un târg de proiecte şi
parteneriate
ADR Centru a continuat relaţia cu Landul Brandenburg din Germania, relaţie construită pe bazele a două
convenţii de twinning succesive

Promovarea Regiunii Centru ca destinaţie turistică şi de afaceri
Activităţi
Înregistrarea statistică a investiţiilor cu valoare de peste 1 milion euro, care se încadrează în prevederile Legii 332/2001.În cursul anului 2006, în baza contractului de mandat încheiat cu Agenţia Română
pentru Investiţii Străine, ADR CENTRU a înregistrat un număr de 9 investiţii totalizând 561.184.735 USD.
Valoarea totală a investiţiilor înregistrate de ADR CENTRU în baza Legii 332/2001 în perioada 20012006 se ridică la suma de 1.201.220.130,10 USD.
 Implementarea proiectului IdeQua - Proiectul IdeQua este finanţat în cadrul Programului INTERREG
IIIB CADSES şi s-a derulat în perioada noiembrie 2004 – mai 2007.
Partenerii: În cadrul proiectului, alături de ADR Centru sunt angrenaţi 17 parteneri - instituţii si organizaţii cu
rol important in dezvoltarea regională din Germania, Grecia, Cehia, Bulgaria si Ungaria. Partenerul principal
este Banca de Investiţii a Landului Brandenburg.
Bugetul total al proiectului este de 1.381.750 euro din care 999.000 euro din FEDR şi 382.750 euro cofinanţarea partenerilor proiectului. ADR Centru este partener fără finanţare în cadrul proiectului.
Obiectiv general:
Realizarea unei axe a identităţii şi calităţii pornind de la Marea Baltica până la Marea Egee.
Obiective specifice:
1. Stabilirea unei axe a identităţii şi calităţii de la Marea Baltică la Marea Egee
2. Întărirea elementelor care exprimă identitate de-a lungul axei.
Activităţi derulate în cursul anului 2006:
1. Participarea fotografului selectat la nivel regional la atelierul de fotografie (19-23 aprilie 2006) realizat
în cadrul proiectului la Grossrachen în Germania – publicarea fotografiilor realizate de acesta în Regiunea Centru, precum şi cu ocazia atelierului menţionat într-un album fotografic.
2. Participarea unei delegaţii ADR Centru la Conferinţa “Identitate Regională – Turism – Marketing.
Marketing Regional ca o precondiţie pentru dezvoltarea durabilă” organizată în perioada 3-4 mai
2006 la Blossin în Germania.
3. participare la manifestarea „Europa în Lusatia 2006” sub deviza „7 Luni – 7 Ţări – 7 Festivaluri” – luna Centru.
Rezultate




Realizarea, în parteneriat, a Planului Regional de Dezvoltare, a Planului de Acţiune pentru Învăţământ
Profesional şi Tehnic, a Planului de Acţiune pentru Ocupare, şi participarea la actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu şi a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor
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Organizarea unui seminar comun cu ADR Sud Transdanubiană şi identificarea ca domenii de cooperare dezvoltarea turismului, staţiunile balneoclimaterice, podgoriile şi marketingul regional
Facilitarea transferului în Regiunea Centru, prin relaţia cu ADR Sud Transdanubiană a conceptului de dezvoltare
turistică durabilă „Drumul Vinului”

Întărirea relaţiilor dintre judeţele care compun Regiuinea Centru şi unităţile administrativ teritoriale din
Landul Brandenburg, concretizată prin realizarea unor parteneriate punctuale.
Întărirea legăturilor cu instituţiile publice regionale implicate în derularea fondurilor structurale şi identificarea unor proiecte comunce de acţiune concretizate prin pregătirea unei publicaţii regionale, informări reciproce, implicarea în realizarea iniţiativei ADR Centru “Caravana Fondurilor Structurale”
În cadrul manifestării Euregia de la Leipzig, contactele realizate s-au axat pe potenţiale colaborări în domeniile Cercetare – Dezvoltare şi Transfer Tehnologic, Protecţia Mediului şi Energii Alternative, Planificare Sectorială, Regenerare Urbană, Turism, Marketing Regional. Tot ca parte a Târgului de proiecte
Euregia, au fost identificate 14 modele de bune practici pentru direcţii de dezvoltare regională.
Regiunea Centru a fost reprezentată la atelierul de fotografie de la Grossraschen, numele, ţara şi regiune
de origine fiind prezente, alături de fotografiile realizate cu această ocazie, în albumul editat de organizatori
Participarea unei delegaţii la Conferinţa “Identitate Regională – Turism – Marketing. Marketing Regional
ca o precondiţie pentru dezvoltarea durabilă” la Blossin în Germania, de unde au rezultat o serie de noi
contacte şi idei de proiecte.
Regiunea Centru a fost reprezentată timp de o lună pe terasele IBA, timp în care peste 6000 de vizitatori
au luat cunoştinţă cu tradiţiile regiunii noastre.
Au fost împărţite cu ocazia Lunii Regiunii Centru peste 20.000 de pliante, hărţi turistice, broşuri şi CD –
uri, vizitatorii teraselor IBA au vizionat fotografii, filme de prezentare turistică, au audiat muzică populată
românească, au gustat mâncăruri tradiţionale şi au putut achiziţiona produse tradiţionale din regiune: vinuri, artizanat.
Au fost organizate două evenimente – o seară culinară şi o seară culturală, numărul estimat de participanţi la cele două evenimente fiind de peste 1000 de persoane.
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Capitolul V
Comunicarea cu actorii regionali

Obiectiv general
Creşterea gradului de informare în rândul publicului ţintă în ceea ce priveşte integrarea europeană a României, rolul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru în acest proces şi în dezvoltarea Regiunii, precum rolul
Regiunilor României într-o Europă a Regiunilor.
Obiective specifice
1. Informarea publicului ţintă în ceea ce priveşte integrarea europeană a României şi rolul ADR Centru în
acest proces.
2. Informarea publicului ţintă în ceea ce priveşte misiunea, scopul şi valorile ADR Centru
3. Accentuarea rolului Regiunii Centru într-o Europă a regiunilor
4. Stimularea dezbaterii publice în Regiune cu privire la valorile Uniunii Europene, integrarea europeană a
României şi locul Regiunii Centru în acest proces precum şi rolul parteneriatelor în dezvoltarea Regiunii Centru.
Public ţintă








Autorităţile publice locale şi judeţene din Regiunea Centru
Instituţiile publice din Regiunea Centru
Universităţi
ONG
Întreprinzători
Mass media
Publicul general

Activităţi






Pentru cunoaşterea şi popularizarea politicilor regionale şi pentru transparenţa activităţii pe care o desfăşoară,
ADR Centru a înfiinţat şi întreţine un site pe internet. Au fost realizate aproximativ 100 de actualizări cu temele: şedinţele CDR Centru – materiale de şedinţă, procese verbale, parteneriatele semnate, conferinţele organizate şi materialele prezentate cu această ocazie, oportunităţi de investiţii, glosar de termeni, pregătirea portofoliului de proiecte pentru finanţare pe Fonduri Structurale, planul Naţional de Dezvoltare, Raportul de activitate pe anul 2005.
Acest mijloc de mediatizare se remarcă printre celelalte metode datorită rapidităţii de diseminare a informaţiei către
beneficiari sau către publicul general. Este în acelaşi timp o cale de acces rapidă către informaţii generale de prezentare, date demografice şi economice, infrastructură şi resursele naturale ale Regiunii Centru. Prezentarea ADR,
documentele strategice, parteneriate, evenimente si biblioteca legislativă sunt alte informaţii care se pot afla prin
accesarea acestei pagini. Cei interesaţi pot vizualiza o galerie foto sau pot căuta un loc de muncă în cadrul Agenţiei, pot descărca documentele necesare finanţării sau pot căuta oportunităţi de investiţii. De asemenea beneficiarii
ne pot sesiza iregularităţile şi riscurile constatate în implementarea proiectelor sau cei ce doresc găsesc pe site
link-uri directe la alte site-uri.
Un aspect deosebit de important este relaţia cu mass media. Au fost identificate în regiune un număr de 95 de
canale media – ziare regionale, ziare locale, posturi de radio şi televiziune şi corespondenţi locali – cu care contactul este stabil prin intermediul comunicatelor de presă, a informărilor, scrisorilor către redactori, răspunsuri la solicitări de informaţii, conferinţe de presă.
ADR Centru răspunde permanent solicitărilor de informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare, solicitări care
sunt adresate fie direct, la sediul principal şi la sediile birourilor externe, fie prin telefon sau e-mail, realizând astfel
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o eficientă activitate de diseminare a informaţiilor în Regiunea Centru. În acelaşi scop, au fost realizate şi sunt actualizate permanent baze de date cu multiplicatori relevanţi de informaţii din Regiune.
Pe parcursul anului 2006 au fost redactate si publicate comunicate şi informări de presă. Prin comunicatele transmise au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor, acţiunile întreprinse de către ADR Centru şi reprezentanţii săi, scopul
şi rezultatele acestora.
Persoanele care au solicitat, au primit informaţii direct la sediul ADR Centru, telefonic sau prin email, referitor la
oportunităţile de finanţare aferente programelor PHARE, guvernamentale şi viitoarelor Programe Operaţionale
Au fost organizate şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru
A fost editat lunar buletinul informativ electronic privind sursele de finanţare în Regiunea Centru

A fost înfiinţată Colecţia Studii Regionale, publicaţie care a primit ISSN din partea Academiei Române
Au fost organizate o serie de întâlniri cu membrii Consorţiului Regional, ai Comitetului Regional de Planificare, reprezentanţii organismelor regionale implicate în derularea fondurilor structurale.
Au fost organizate o serie de seminarii destinate actorilor regionali, având ca temă Fondurile Structurale
Au fost organizate întâlniri cu potenţialii beneficiari de fonduri structurale din Regiunea Centru
ADR Centru a demarat, în parteneriat cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Integrării Europene
pregătirea cadrului strategic de comunicare pentru Fondurile Structurale în general şi Programul Operaţional Regional în particular.

Rezultate:
















Au fost difuzate un număr de 150 de comunicate şi informări de presă către peste 95 de canale media din
Regiune, totalizând peste 1000 de difuzări monitorizate
Aproximativ 500 de persoane au fost informate direct, la sediul ADR Centru, telefonic sau prin email,
despre oportunităţile de finanţare
ADR Centru tinde să se poziţioneze tot mai mult ca o placă turnantă pentru informarea la nivel regional în
ceea ce priveşte Fondurile Structurale în întregime, nu numai pentru Programul Operaţional Regional
Au fost organizate 10 conferinţe de presă, atât la sediul ADR Centru cât şi în fiecare din judeţele care
compun Regiunea Centru
Au fost organizate 5 reuniuni ale Consorţiului Regional (2), ale Comitetului Regional de Planificare (1) şi
ale instituţiilor regionale implicate în derularea Fondurilor Structurale
Au fost organizate 6 seminarii adresate actorilor regionali referitoare la Programele operaţionale, în colaborare cu MIE, MFP şi Ministerul Transporturilor
Au fost organizate 12 întâlniri destinate Programului Operaţional Sectorial şi Programelor Operaţionale
Sectoriale, independent şi împreună cu instituţiile regionale implicate în derularea Fondurilor Structurale
Site-ul ADR centru – www.adrcentru.ro – a suferit aproximativ 100 de actualizări pe parcursul anului
2006. Site-ul ADR centru este clasat rank 4 pe Google, poziţia 161 din 541 de site-uri la categoria „Regional” şi 4958 din 27.370 de site-uri monitorizate pe Trafic Ranking. Conform statisticilor Trafic Ranking,
pe parcursul anului 2006 www.adrcentru.ro a fost accesat de aproximativ 12.000 de vizitatori din România, Germania, Ungaria, Franţa Marea Britanie, Olanda, Luxemburg, Suedia, Albania, Austria, Belgia, Israel, Italia, Serbia si Muntenegru, Spania, S.U.A. etc.
Lunar, în medie, 10 persoane se abonează de pe site-ul ADR Centru, la Catalogul surselor de finanţare
Catalogul surselor de finanţare este transmis lunar la peste 200 de abonaţi din regiune şi din afara regiunii
ADR Centru a pregătit pentru Luna Regiunii Centru 3 tipuri de afişe, două tipuri de pliante şi o broşură cu
Dracula
Referinţele pe internet la ADR Centru şi Regiunea Centru s-au dublat în anul 2006, cei doi itemi de căutare totalizând aproape 18.000 de referinţe
Au fost organizate 4 şedinţe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi o hotărâre a fost adoptată prin
procedura scrisă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CDR Centru.
În cadrul şedinţelor CDR au fost prezentate 19 informări către membrii CDR Centru
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În cadrul şedinţelor CDR Centru au fost adoptate, în cursul anului 2006, un număr de 25 de hotărâri în
domeniile parteneriate regionale şi internaţionale, evaluări de proiecte, planuri şi strategii regionale, campanii de promovare, componenţa unor comitete regionale, dezvoltarea instituţională a ADR Centru etc.
Şedinţele CDR Centru au fost deschise şi presei, care a participat şi a preluat în ştiri din materialele prezentate
ADR Centru a participat în cadrul grupului de lucru pentru realizarea strategiei de comunicare pentru
Fondurile Structurale, coordonat de către Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, fiind o prezenţă activă
ADR Centru a participat la realizarea strategiei naţionale de comunicare pentru Programul Operaţional
Regional, elaborată de Ministerul Integrării europene
ADR Centru a elaborat strategia regională de comunicare pentru POR, aceasta fiind transmisă MIE
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Capitolul IV
Dezvoltarea instituţională
Obiectiv general
Creşterea capacităţii instituţionale a ADR CENTRU pentru a crea o Regiune performantă şi competitivă în spaţiul Uniunii Europene
Obiective specifice
Întărirea capacităţii instituţionale a ADR „Centru” de a se pregăti pentru coordonarea elaborării politicii de coeziune economica si sociala si pentru implementarea viitoarelor investiţii co-finanţate din
fondurile de pre-aderare si mai târziu din Fondurile Structurale, conform prevederilor EDIS.
Implementarea contractelor de servicii încheiate de ADR Centru cu Ministerul Integrării Europene şi
elaborarea deconturilor de cheltuieli aferente Programelor Guvernamentale.
Recrutarea şi dezvoltarea personalului ADR Centru astfel încât să realizeze obiectivele de performanţă în cadrul programelor pe care le derulează.
Stabilirea principiilor, conceptelor şi recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un instrument fundamental de control, precum şi un ghid pentru gestiunea riscurilor.
Observarea modului de utilizare a resurselor materiale ale ADR Centru prin utilizarea informaţiei economice
Asistenţa juridică şi reprezentarea ADR Centru în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de
urmărire penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ce priveşte finanţările nerambursabile.
Îmbunătăţirea eficacităţii ADR Centru în managementul fondurilor de dezvoltare regională, inclusiv a
sprijinului comunitar
Activităţi
1. Implementarea Proiectului de Înfrăţire Regională Phare RO03/IB/SPP/07
Proiectul de Înfrăţire Regionala Phare RO03/IB/SPP/07 – Întărirea funcţiei de coordonare privind elaborarea
politicii de coeziune economica si sociala si implementarea acesteia la nivelul Regiunii “CENTRU” (Construcţie Instituţională) – s-a derulat între ADR „CENTRU” si Ministerul Federal al Economiei si Muncii (BMWA) –
Unitatea de Coordonare pentru Asistenta Tehnica / Programe UE – Cancelaria de Stat a Landului Brandenburg din Germania, Convenţia de Înfrăţire a avut o valoare totală de 600.000 Euro (contribuţia UE la bugetul
proiectului) şi s-a derulat în perioada 26 iulie 2004 – 31 martie 2006.
Obiective specifice:


Dezvoltarea in continuare a capacităţii ADR Centru de a:
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monitoriza si implementa priorităţile PND 2004-2006 si a PRD 2004-2006 printr-o planificare eficace
a dezvoltării socio-economice în linie cu practicile de succes din statele membre UE;
elabora strategii regionale îmbunătăţite prin stabilirea unui parteneriat si a unei coordonări interregionale mai transparente si sistematice.

Activităţi:







Pregătirea membrilor CDR Centru şi ai partenerilor regionali în ce priveşte politicile UE, instrumentele
structurale, dezvoltarea de proiecte şi managementul proiectelor din perspectiva finanţării europene
post-aderare. În acest sens s-a realizat un seminar cu membrii CDR Centru în cursul lunii ianuarie
2006, iar în luna martie au avut loc întâlniri la nivelul fiecărui judeţ cu potenţialii beneficiari de proiecte
pe POR, privind dezvoltarea de proiecte şi politicile UE privind instrumentele structurale
Pregătirea personalului ADR Centru în ce priveşte procedurile de audit şi auditul fondurilor europene,
combaterea neregulilor şi modul lor de raportare şi prevenire, managementul riscului
Realizarea conferinţei finale a proiectului de twinning
Realizarea unei colectii de CD-uri care include toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului de
twinning şi informaţii utile pentru cei interesaţi de accesarea fondurilor europene şi punerea acesteia
la dispoziţia partenerilor regionali.
Elaborarea Raportului Final al proiectului şi a auditului activităţilor realizate în cadrul acestuia.

4. Rezulate:
 37 de misiuni,
 19 experţi pe termen scurt care si-au desfăşurat activitatea in Regiune in cadrul a 205,5 zile de misiune;
 4 călătorii de studii în Brandenburg şi Berlin pentru 28 de persoane din care 6 preşedinţi de consilii
judeţene;
 aprox. 400 de experţi din cadrul autorităţilor locale si organizaţiilor si instituţiilor de la nivelul Regiunii
Centru au fost instruite si informate in ce priveşte politicile UE privind Fondurile Structurale, dar si management de proiecte si dezvoltare de proiect, procesele de programare, elaborarea de strategii si dezvoltare de parteneriate;
 35 de persoane din cadrul ADR Centru au fost instruite si informate in ce priveşte politicile UE pentru
FS, dar si sistemele de administrare si implementare a acestor fonduri, realizarea de instrumente privind
procesul de planificare si programare strategica, modalităţi si mijloace de comunicare etc.
2. Implementarea contractelor de servicii încheiate de ADR Centru cu Ministerul Integrării Europene şi
elaborarea deconturilor de cheltuieli aferente Programelor Guvernamentale
Obiective specifice:




Implementarea contractului de servicii Phare 2003.
Elaborarea Ofertei şi încheierea contractului de servicii Phare 2004.
Elaborarea deconturilor lunare de cheltuieli aferente Subprogramului Guvernamental „Investiţii în Turism”.

Activităţi:



implementarea contractului de servicii Phare 2003 – RO 2003/005 – 551.05.03.06.02.07
elaborarea Ofertei, contractarea şi începerea derulării contractului de servicii Phare 2004 RO 2004/016 –
772.04.03.04.04.07
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elaborarea deconturilor lunare de cheltuieli de asistenţă tehnică aferente Subprogramului guvernamental
„Investiţii în Turism”.

Rezultate






Contractul de servicii Phare 2003 – RO 2003/005 – 551.05.03.06.02.07: Acest contract a avut ca perioadă de derulare 2 Decembrie 2005 – 31 Noiembrie 2006. Activitatea de implementare presupune urmărirea îndeplinirii la timp a activităţilor şi a indicatorilor contractului şi mai ales raportarea activităţilor întreprinse şi a realizărilor contractului. ADR CENTRU a elaborat şi transmis la MIE 3 rapoarte pe contract.
Rapoartele menţionate mai sus cuprind: un Raport Tehnic, însoţit de Anexe care să dovedească îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi, un Raport Financiar, însoţit de documente justificative care să ateste legalitatea efectuării cheltuielilor pe contract. În decursul anului 2006 au fost aprobate de către MIE primele 2 rapoarte menţionate urmând ca Raportul Final să fie aprobat în cadrul unui Comitet de Monitorizare a Proiectului care se va întruni în primul trimestru al anului 2007. Lunar, ADR CENTRU prin Serviciul Asistenţă
Tehnică – a transmis la MIE time-sheet-urile pe contractul de servicii raportând astfel zilele lucrate pe activităţile contractului.
Contractul de servicii Phare 2004 RO 2004/016 –772.04.03.04.04.07: În perioada 16 Iunie – 1 August
2006 a avut loc elaborarea şi transmiterea la MIE a Ofertei ADR CENTRU pentru obţinerea finanţării pe
contractul mai sus amintit. În urma acestei Oferte, între MIE şi ADR CENTRU s-a încheiat contractul de
finanţare RO 2004/016 –772.04.03.04.04.07, din data de 30.11.2006. Contractul se va derula pe o perioada de 12 luni, perioada 1 Decembrie 2006 – 31 Noiembrie 2007. Bugetul contractului este de 286.850
euro, iar activităţile din contract se referă la:
 Lansarea, contractarea, implementarea, controlul şi monitorizarea proiectelor finanţate din
Phare 2000 – Phare 2005 CES.
 Furnizarea de asistenţă şi consultanţă pentru potenţialii beneficiari ai Fondurilor Structurale.
 Actualizarea manualului de proceduri EDIS şi înregistrarea de date relevante în SMIS şi în
baza de date a instruirilor.
 Participarea în Comitetele de Selecţie/Evaluare.
Subprogramului guvernamental „Investiţii în Turism”: Au fost elaborate şi transmise la MIE deconturile cheltuielilor de asistenţă tehnică pentru fiecare lună a anului.

3. Recrutarea şi dezvoltarea personalului ADR Centru astfel încât să realizeze obiectivele de performanţă în cadrul programelor pe care le derulează.
Obiective specifice:









Atragerea şi păstrarea numărului necesar de oameni, cu aptitudinile, cunoştinţele de specialitate şi competenţele necesare şi reducerea indicelui anual de fluctuaţie până la valoarea considerată normală
(12%).
Anticiparea posibilelor probleme de surplus sau deficit de personal pentru fiecare compartiment din cadrul Agenţiei.
Dezvoltarea unei forţe de muncă flexibile şi bine pregătite, contribuindu-se astfel la capacitatea Agenţiei
de a se adapta la un mediu nesigur şi schimbător.
Atragerea de personal calificat la toate nivelele
Înlăturarea temerii şi a nesiguranţei astfel încât noii angajaţi să simtă că fac parte din grupul de lucru şi
din Agenţie.
Asigurarea ca noii veniţi înţeleg clar aşteptările privind performanţa lor în cadrul postului.
Oferirea oportunităţii de a stabili contacte.
Oferirea oportunităţii de a-şi aduce contribuţia cât de curând posibil sau după o perioadă cât mai scurtă
de la angajare.
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Crearea unor procese de management al performanţei care să permită corelarea recompenselor financiare şi a celor nonfinanciare cu competenţa şi aptitudinile salariaţilor.
Asigurarea unor nivele competitive de remunerare şi motivante.
Promovarea personalului cu performanţe profesionale ridicate.
Dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor angajaţilor şi îmbunătăţirea performanţelor.
Asigurarea participării a unui număr mare de salariaţi la programele de instruire pentru acoperirea nevoilor de instruire identificate.
Încurajarea studiului individual.
Instruirea personalului în domeniile prioritare conform nevoilor de instruire identificate.

Activităţi
Planificarea personalului:
 Elaborarea strategiei de resurse umane a Agenţiei pentru anul 2006 prin care s-a
urmărit identificarea punctelor tari şi slabe în politica de personal din Agenţie, ariilor
de acţiune în vederea îmbunătăţirii acestora, precum şi a mijloacele prin care se realizează.
 Întocmirea necesarului de personal la toate nivele în luna ianuarie 2006.
 Recrutare şi selecţie
 Stabilirea în baza necesarului de personal a profilului posturilor.
 Organizarea concursurilor pentru recrutarea din exterior, structurate în mai multe
etape: publicitatea concursului, analiza CV-lor în raport cu cerinţele, organizarea interviului de selecţie, organizarea testelor de limba engleză şi operare calculator.
 Iniţierea
 Prezentarea clădirii Agenţiei, a biroului unde noul salariat îşi va desfăşura activitatea.
 Prezentarea personalului Agenţiei.
 Prezentarea activităţii Agenţiei şi a rolului său.
 Asigurarea că personalul nou angajat studiază documentele regulamentare ale
Agenţiei (ROI, ROF, legislaţia privind dezvoltarea regională) şi procedurile interne
ale Agenţiei.
 Managementul performanţei
 Prin procedura internă de management al resurselor umane a fost stabilit un sistem
de evaluare a performanţelor.
 Fiecare salariat al Agenţiei a fost evaluat în cursul primului trimestru de către şeful
ierarhic superior şi de către directorul general. De asemenea, fiecare salariat a întocmit o fişă de autoevaluare a performanţelor.
 Fişele de evaluare, precum şi raportul de evaluare a fost comunicat fiecărui salariat.
 Instruire şi dezvoltare:
 Întocmirea planului de instruire pe anul 2006 prin centralizarea nevoilor de instruire
individuală şi la nivel de echipă.
 Analiza ofertelor de instruire existente pe piaţă.
 Organizarea de seminarii de instruire în cadrul Agenţiei.
 Întomirea bazei de date cu monitorizarea tuturor instruirilor.
Rezultate:






Centralizator de recrutare la nivelul anului 2006 care a arătat un necesar de 14 persoane.
Plan de instruire pentru 2006 la nivel individual şi la nivel de echipă.
Indicele de fluctuaţie de personal a fost de 11,91% în 2006 faţă de 17% în 2005.
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Reducerea dependenţei de recrutare din exterior, atunci când există un deficit de ofertă în domeniile de
calificare necesare, prin elaborarea unei strategii de păstrare şi dezvoltare a angajaţilor;
9 concursuri de selecţie realizate.
13 persoane recrutate în urma concursurilor din care 6 cu profil economic, 2 cu profil tehnic, 2 cu profil
juridic, 3 cu profil programe europene. Statul de funcţii la 31.12.2006 arată un număr de 61 persoane.
Fişe de evaluare a activităţii personalului nou angajat la finele perioadei de probă.
101 participanţi la instruiri pe domenii relevante pentru rolul şi activităţile ADR Centru
Seminarii organizate pentru salariaţi în cadrul Agenţiei cu teme precum: fondurile structurale, proceduri
interne ale Agenţiei etc.

4. Stabilirea principiilor, conceptelor şi recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un
instrument fundamental de control, precum şi un ghid pentru gestiunea riscurilor.
Obiectivele specifice






să protejeze interesele financiare naţionale şi ale UE împotriva fraudei, pierderilor, încălcării legii şi erorilor
să asigure realizarea obiectivelor agenţiei
să protejeze resursele agenţiei
să asigure corectitudinea şi transmiterea la timp a informaţiilor către beneficiarii şi partenerii agenţiei
să asigure existenta procedurilor de lucru în cadrul agenţiei

Activităţi










prin Dispoziţia directorului general a fost numit Coordonatorul managementului riscurilor la nivelul agenţiei
a fost creată pe site –ul ADR Centru posibilitatea pentru ca riscurile sa poată fi semnalate şi de către
persoane din afara agenţiei , beneficiari, parteneri etc
pentru ca Procedura de Management al Riscului să devina una practica, s-a întocmit un Plan de acţiune
care cuprinde paşii ce trebuie parcurşi în vederea aplicării procedurii în cadrul agenţiei
Prezentarea procedurii în cadrul întâlnirilor de lucru cu personalul agenţiei, a formularului reprezentând
Fişa de alertă a riscurilor, atenţionarea specială fiind făcuta Serviciilor de Implementare, Monitorizare,
Programe, Contabilitate, Resurse umane şi Birourilor externe.
S-a constituit Comisia de gestiune a riscurilor şi iregularităţilor, care se întruneşte trimestrial sau ori de
cate ori este nevoie. Aceasta analizează riscurile semnalate de către rapoartele de audit intern precum
şi riscurile semnalate de către alte departamente. Stabileşte cauzele riscurilor raportate, analizează calificativele de probabilitate şi impact stabilite de cei care au iniţiat riscul. Analizează eficacitatea acţiunilor
întreprinse sau stabileşte acţiuni noi.
Consemnarea in Registrul riscurilor a tuturor riscurilor semnalate, ordonarea în funcţie de prioritate şi
consolidarea acţiunilor de diminuare a riscurilor în Planul de acţiune de Risc cu stabilirea acţiunilor preventive, a persoanelor responsabile şi a termenul limită.
Întocmirea Proceselor verbale ale întâlnirilor comisiei.
Comunicarea riscurilor majore organizaţiilor partenere ( beneficiari , MIE )

Rezultate
 Evaluarea Formularelor de alertă a riscurilor primite - 16 formulare
 Procese verbale ale şedinţelor Comisiei de gestionare a riscurilor şi iregularităţilor cu ocazia întrunirii
comisiei - 2
 Întocmirea Registrului Riscurilor – 1 registru, actualizat de 2 ori
 Întocmirea Planului de acţiune, actualizat de 2 ori
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5. Observarea modului de utilizare a resurselor materiale ale ADR Centru prin utilizarea informaţiei
economice
Obiectivul specific:
Principala sursă de date a sistemului informaţional economic o reprezintă contabilitatea,aceasta fiind instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului agenţiei .
Activităţi
 organizarea contabilităţii agenţiei, a tuturor operaţiunilor financiar contabile care afectează patrimoniul
agenţiei pentru a determina rezultatele financiare, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 verificarea,analiza şi controlul operaţiunilor financiar - contabile, înregistrate, conform legislaţiei;
 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 înregistrărilor contabile ;
 întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile ;
 organizarea evidenţei contabile şi asigurarea decontării cheltuielilor finanţate din fonduri cu destinaţie
specială stabilite potrivit legii.
 verificarea extraselor de cont din băncile comerciale şi din trezoreria statului
 efectuarea de plăţi din Fondul naţional de dezvoltare pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile din
Programele guvernamentale ( Investiţii în turism )
 verificarea si eliberarea drepturile salariale ale personalului agenţiei pe baza calculelor făcute de către
Serviciul Resurse Umane
 calcularea si plata obligaţiilor bugetare şi faţă de furnizori
 organizarea operaţiunile de casă conform actelor normative în vigoare, verifică şi plăteşte deconturile
de cheltuieli ale salariaţilor trimişi în baza Ordinului de deplasare
 elaborarea documentele lunare de sinteză, balanţa de verificare analitică, registrul jurnal , note contabile;
 coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului agenţiei, determinarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în contabilitate, cu respectarea normelor legale;
 întocmirea situaţiilor financiare anuale, bilanţul contabil precum şi alte rapoarte şi situaţii pentru şedinţele de CDR;
 elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi a execuţiei bugetare
 aplicarea şi actualizarea la nevoie a manualul de proceduri interne – Managementul economico –
financiar
 aplicarea Procedurii de arhivare, arhivarea documentelor contabile .
 aplicarea la nivelul Agenţiei a procedurilor legate de Managementul riscului, crearea unei adrese de email în vederea depistării unor riscuri care pot veni din partea beneficiarilor









Rezultate
înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale prin întocmirea Notelor contabile lunare
întocmirea a 12 Balanţe de verificare lunare pentru verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile
Întocmirea situaţiei lunare a realizării veniturilor agenţiei în număr de 12
4 Analize periodice( trimestriale) a cheltuielilor agenţiei şi încadrarea lor în liniile bugetare
Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii “Subprogramului Investiţii în Turism“ pe baza cererilor de plată intermediare şi finale pentru un număr de 11 beneficiari
Întocmirea a 2 Rapoarte de activitate pentru anul 2006 ( semestriale)
Organizarea si urmărirea desfăşurării Inventarierii anuale a patrimoniului agenţiei pentru 2006 – 1 inventariere
Întocmirea documentului contabil de sinteză la încheierea exerciţiului financiar - Bilanţul contabil pentru
anul 2006 şi a situaţiilor anexe
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Raportul managerial anual

6. Asistenţa juridică şi reprezentarea ADR Centru în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor
de urmărire penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Obiective specifice:
Asistenţa juridică şi reprezentarea Agenţiei în fata tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Activităţi:
 Asistenţa juridică acordată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor Phare şi a celor finanţate
de Guvernul României.
 Verificarea legalităţii documentelor şi contractelor încheiate.
 Redactarea de acte juridice.
 Avizarea şi contrasemnarea actelor juridice şi dispoziţiilor directorului general.
 Întocmirea documentaţiei privind înscrierea garanţiilor reale mobiliare.
Rezultate:




4 cereri de chemare în judecată înaintate constând în solicitări de deschidere a procedurii falimentului,
respectiv cereri pentru ordonanţe de somaţie de plată conform Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.
Asistenţă juridică în cadrul proiectelor Phare 2002 - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Asistenţă juridică în cadrul monitorizării ex-post a Programelor Phare 1998, FNDR, Phare 2000, Phare
2001, Subprograme guvernamentale „Investiţii în turism”, „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii”.

7. Apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ce priveşte finanţările nerambursabile.
Obiective specifice:
Detectarea, prevenirea, raportarea, corectarea şi urmărirea neregulilor identificate în cadrul proiectelor şi
programelor Phare.
Activităţi:
 Primirea şi înregistrare fişelor de identificare a neregulilor.
 Întocmirea rapoartelor individuale privind neregulile.
 Verificarea neregulilor.
 Gestionarea registrului/bazei de date a neregulilor.
 Întocmirea rapoartelor trimestriale către MIE.
 Asigurarea secretariatului Comisiei de gestionare a riscului şi neregulilor.
Rezultate:
 14 nereguli identificate, verificate, raportate şi corectate.
 4 rapoarte transmise către MIE.
8. Asigurarea circulaţiei informaţiei electronice în cadrul ADR Centru şi cu partenerii săi
Obiective specifice:
 elaborarea, întreţinerea si organizarea bazei de date a ADR
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evaluarea periodică a eficacităţii bazelor de date proiectate
asigurarea bunei funcţionări a reţelei interne de calculatoare
menţinerea bazei de date IRIS şi instruirea angajaţilor ADR cu privire la introducerea datelor în IRIS

Activităţi








Gestionarea reţelei de calculatoare şi a echipamentelor aflate în dotare.
Service şi asistenţă tehnică de specialitate pentru personalul ADR Centru.
Salvarea datelor Agenţiei şi asigurarea securităţii acestora
Întreţinere şi actualizare bazei de date IRIS
Instruirea personalului ADR Centru cu privire la introducerea datelor în IRIS
Studiu SMIS
Actualizarea manualului de proceduri IT şi implementarea sistemului de stocare a datelor si codificare a
numelui fişierelor conform procedurilor EDIS

Rezultate















A fost creat un VPN pentru legătura dintre cele două sedii aşa încât personalul aflat în sediul secundar să
poată accesa resursele electronice aflate la locaţia principală. Centrala telefonică, serverele dar şi aparatele de aer condiţionat au fost echipamente de a căror bună funcţionare s-a ocupat serviciul IT-MIS.
Ori de câte ori a fost necesară, a fost acordată asistenţă tehnică de specialitate şi service. Astfel fie la
solicitarea personalului Agenţiei, fie atunci când a fost considerată ca necesară o astfel de instruire în lucrul cu tehnica de calcul, personalul Agenţiei a fost instruit şi asistat aşa încât să poată folosi cât mai eficient tehnica de calcul din dotare.
Service-ul sistemelor de calcul defecte a urmărit alegerea celor mai bune modalităţi de remediere a defecţiunilor aşa încât timpii morţi, de imposibilitate în a folosi tehnica de calcul, să fie cât mai mici.
A acordat asistenţă şi pentru organizarea diferitelor evenimente, ce presupuneau folosirea tehnicii de
calcul, în care a fost implicat personalul ADR Centru. Astfel serviciul IT-MIS a fost implicat în realizarea
diferitelor materiale, în asistenţă pe parcursul seminarilor în vederea bunei funcţionări a tehnicii de calcul
sau chiar în asistarea persoanelor care au ţinut diferite prelegeri folosind tehnica modernă de proiecţie.
Periodic a fost realizata salvarea datelor importante ale ADR Centru. De asemenea, la cererea personalului ADR au fost făcute salvări speciale. CD-urile cu salvările datelor au fost închise în seif-ul Agenţiei.
Securitatea datelor s-a realizat prin instalarea de programe antivirus, actualizarea acestora şi scanarea
periodică a sistemelor de calcul.
Baza de date IRIS a fost actualizată în permanenţă. Concomitent cu introducerea datelor au fost semnalate diferitele disfuncţionalităţi constatate în vederea optimizării IRIS-ului în lucrul cu datele din proiecte.
Au fost introduse datele referitoare la proiectele în derulare sau cele monitorizate de către ADR Centru:
Phare 2002 DRU –raportarea finală, Phare 2003-proiect pilot Deşeuri, Phare 2001 Infra Mica- rapoarte
A fost prezentată interfaţa şi structura IRIS-ului, au fost explicate care sunt datele relevante ce trebuie
introduse şi ordinea introducerii acestor date în sistemul IRIS. Această instruire a fost făcută în etape, în
funcţie de necesităţile apărute (personal nou angajat nefamiliarizat cu interfaţa IRIS şi/sau diferite modificări apărute în introducerea datelor), în acelaşi timp acordându-se asistenţă din partea serviciului IT în introducerea datelor ori de câte ori a fost cazul. Au fost instruite în special persoanele noi angajate în cadrul Agenţiei din cadrul serviciului Implementare, dar şi persoane din cadrul serviciului monitorizare, care
introduc rapoartele de monitorizare ex-post. De asemenea a fost instruit personalul angajat în birourile
externe ale Agenţiei.
A fost făcut un studiu preliminar a noului sistem integrat de management unic informaţional SMIS, sistem
ce va înlocui sistemul IRIS începând cu anul 2007.
Conform procedurilor EDIS s-a actualizat manualul de proceduri IT . De asemenea a fost implementat un
sistem centralizat de stocare a datelor pe serverul de fişiere în locaţii securizate la care au acces comun
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doar persoanele din cadrul aceluiaşi serviciu; astfel se diminuează foarte mult riscul de a avea mai multe
variante ale aceluiaşi fişier fără a ştii care din ele este cea corectă.
Datele de pe server au fost salvate în mod automat în fiecare săptămână.
A fost creată o structură pe server corelată cu nomenclatorul arhivistic al Agenţiei
Au fost corelate numele fişierelor cu nomenclatorul arhivistic şi introduse în pagină elemente prin intermediul cărora să se poată face legătura dintre documentul tipărit şi fişierul electronică
A fost realizată securizarea datelor atât din punct de vedere al riscului de a fi distruse dar şi din punct de
vedere al accesului.
Au fost create căsuţe de email personalizate pe fiecare angajat al Agenţiei. Utilizatorii au fost instruiţi cu
privire la modul de folosinţă a acestor căsuţe şi li s-a reamintit politica ADR Centru cu privire la modul de
folosinţă a acestor căsuţe.

9. Îmbunătăţirea eficacităţii ADR Centru în managementul fondurilor de dezvoltare regională, inclusiv
a sprijinului comunitar
Activităţi:









Elaborarea Planului Anual de Audit Intern aferent anului 2006.
Elaborarea Planului Strategic de Audit al ADR CENTRU pe perioada 2006 - 2008.
Evaluarea Manualelor de Proceduri ale ADR CENTRU.
Auditul programului Phare 2001 – RO 0108.03.03 – schema de grant Investiţii în Servicii Sociale.
Auditul programului Phare 2002 – RO 2002/0000-586.05.02.02.07 – schema de grant Dezvoltarea Resurselor Umane.
Auditul programului Phare 2003 – RO – 2003/005-551.05.03.03 – Schema de Investiţii pentru Proiecte
Mici de Gestionare a Deşeurilor.
Analiza Raport evaluare ex-post Programe PHARE CES întocmit de ECOTEC.
Comunicarea permanentă şi transmiterea informaţiilor solicitate de către Unitatea de Audit Intern din
cadrul MIE: pe parcursul anului 2006 auditorul intern al ADR CENTRU a transmis la MIE informaţii legate
de:
 Probleme întâlnite în implementarea Programului Phare TVET 2001 – Subcomponenta reabilitare şcoli.
 Planurile de acţiune pentru implementarea măsurilor referitoare rapoartele finale de
evaluare a conformităţii – stadiul IV al EDIS, efectuată de firma Ernst&Young.
 Stadiul de aplicare al recomandărilor Raportului Ernst&Young în vederea verificării
conformităţii sistemelor de control şi management ale ajutorului de pre-aderare
acordat României.
 Transmiterea, către firma PriceWaterhouseCoopers, a chestionarelor completate de
personalul cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei, cu ocazia verificării conformităţii – stadiul IV al EDIS.

Rezultate:
 2 planuri de audit.
 4 rapoarte de audit.
Director General
Simion Creţu

