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INTRODUCERE
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate
publică, cu personalitate juridică, care coordonează procesul dezvoltării regionale în Regiunea de
Dezvoltare CENTRU, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu .
ADR Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii Centru prin
înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei.
Înfiinţată prin Legea 151/1998, Agenţia pentru Dezvoltare Re gională Centru funcţionează în
temeiul Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea regională în România. Activitatea ADR Centru este
coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte preşedinţii consiliilor
judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase judeţe
care compun Regiunea Centru.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne -guvernamentale şi
întreprinzătorii din Regiune au acces la programe de dezvoltare finanţate d in fonduri europene
şi la programe finanţate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, comunităţile din Regiune
pot accesa Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru finanţarea, prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, a investiţiilor din sectorul productiv, infrastructură, educaţie,
sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. De asemenea , începând cu anul
2013, prin HG nr. 64 / 27.02.2013 de modificare a art. 23 din HG nr. 457 /2008 , privind cadrul
instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, Agențiile pentru
Dezvoltare Regională au fost desemnate organisme intermediare pentru Programul Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității.
Principalele activităţi ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin lege:
 Elaborarea şi actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a planurilor şi
documentelor strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional;
 Gestionarea, ca şi autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a fondurilor alocate
Regiunii din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare;
 Dezvoltarea de parteneriate şi promovarea de proiecte regionale la nivel european;
 Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională.
În cursul anului 2014 activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru s -a axat pe
următoarele aspecte:
 Finalizarea Planului Regional de Dezvoltare 2014-2020 şi elaborarea de studii suport și
strategii pentru pregătirea noii perioade de programare 2014 -2020, prin realizarea de
întâlniri cu grupurile parteneriale şi dezvoltarea portofoliului de proiecte regional .
 Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
 Implementarea unor domenii din Axa prioritară 1 şi 3 a Programului Operațional Creșterea
Competitivității Economice 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
 Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate şi proiecte regionale şi implementarea acestora
la nivel regional.
 Dezvoltarea instituțională prin derularea activităților serviciilor suport ale Agenției .
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PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII
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Capitolul I - Planificarea dezvoltării
Obiectivul general al acestei activități îl constituie implementarea activităților specifice
procesului de planificare regională, în vederea fundamentării Planului de Dezvoltare Regională
(PDR), precum și pentru realizarea unei legături cât mai strânse cu programele operaţionale
sectoriale şi integrarea lor în planurile şi programele naţionale și regionale. Un alt obiectiv al
acestei activități este dat de necesitatea dezvoltării rețelei parteneriale, în vederea asigurării
transparentei şi a unei largi implicări a actorilor interesați de procesul de planificare regională și
de programarea perioadei 2014-2020.

Obiective specifice
1. Elaborarea PDR Centru 2014-2020 și a documentelor suport;
2. Dezvoltarea rețelei parteneriale în vederea pregătirii următoarei perioade de programare
2014-2020;
3. Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente strategice
naţionale;
4. Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale şi naționale constituite pentru
elaborarea unor documente de planificare si programare sectoriale.

Activităţi
Activitățile specifice procesului de planificare și programare regională în cursul anului 2014 au
vizat în principal:
 Participarea la activitățile desfășurate
la nivel național în vederea elaborării
documentelor de programare pentru
perioada 2014-2020;
 Finalizarea
și
înaintarea
spre
aprobarea
Consiliului
pentru
Dezvoltare Regională Centru a PDR
2014-2020,
derularea
procesului
partenerial;
 Elaborarea Strategiei de Specializare
Prezentare Ernst&Young – aprilie 2014
Inteligentă a Regiunii Centru;
 Elaborarea Studiului privind comunitățile defavorizate (romi) din Regiunea Centru;
 Actualizarea portofoliului regional de proiecte.
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A. Participarea la activități desfășurate la nivel naţional în vederea elaborării
documentelor de programare pentru perioada 2014-2020
Pentru perioada de programare 2014-2020 fiecare stat membru trebuie să elaboreze, în
colaborare cu partenerii săi și în dialog cu Comisia Europeană, un set de documente de
programare, care vor conține angajamente ferme privind îndeplinirea obiectivelor UE prin
utilizarea fondurilor comunitare.
În vederea asigurării unei coordonări coerente și unitare a procesului de elaborare a
documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene a
elaborat un set de orientări metodologice - denumite „Memorandumul Guvernului pentru
aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor
europene în perioada 2014-2020” - ce au ca principal scop stabilirea unor linii directoare pentru
procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile, luând în considerare și principiul
european al parteneriatului.
În cursul anului 2013 s-a demarat dialogul dintre autoritățile române și reprezentanții CE privind
pregătirea perioadei de programare 2014-2020. Totodată s-a stabilit un plan de lucru și un
calendar comun pentru pregătirea documentelor de programare ale României pentru accesarea
fondurilor comunitare în perioada 2014-2020.
Ținând cont de consultările publice derulate în perioada 2013 -2014 asupra versiunii propuse de
MFE, Acordul de Parteneriat 2014-2020
stabilește prioritățile de finanțare din
Fondurile Europene Structurale și de
Investiții, pentru a susține competitivitatea,
convergența și cooperarea, pentru a
încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe
creștere economică și incluziune socială.
Ministerul Fondurilor Europene a transmis
serviciilor Comisiei Europene varianta
oficială a Acordului de Parteneriat 20142020 la sfârșitul lunii martie 2014.
În data de 6 august 2014 Comisia
Europeana a adoptat Acordul de
Parteneriat 2014 - 2020 cu Romania,
documentul care prezintă modul în care vor fi
folosite fondurile europene structurale și de
investiții în actuala perioadă de programare.
Acordul de Parteneriat este documentul
elaborat de un stat membru (România), în
colaborare cu actorii socio-economici, care
stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul

Pagina 8 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

instituţional pentru implementarea fondurilor europene în perioada 2014 -2020. În cadrul acestui
Acord de Parteneriat sunt cuprinse și programele operaționale aferente perioadei 2014 -2020 și
care vor implementa prioritățile propuse prin Acord. Acest Acord include toate fondurile
europene, atât instrumentele structurale (FEDR, FSE și FC), cât și cele pe agricultură,
dezvoltare rurală și pescuit (FEADR, FEOGA și FEMP).
Această versiune a Acordului de
Parteneriat
2014-2020
stabilește
modalitatea în care vor fi concentrate
investițiile din Fondurile Europene
Structurale și de Investiții în viitoarea
perioada de programare pentru a
promova competitivitatea, convergența
și cooperarea, în vederea încurajării
obținerii unei dezvoltări inteligente,
bazate pe creștere economica si
incluziune sociala. În perioada 20142020, fondurile alocate României sunt
de aproximativ 22,4 miliarde € în
cadrul politicii de coeziune (FEDR,
FSE, Fondul de coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane € din Inițiativa privind ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE). Fondurile alocate
pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde € din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 milioane €.
Programul Operațional
Programul Operaţional Infrastructură Mare
Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Capital Uman
Programul Operaţional Competitivitate
Programul Operaţional Capacitate
Administrativă
Programul Operaţional Asistență Tehnică
Programele de cooperare teritorială
Programul Național de Dezvoltare Rurală
Plati directe in agricultura
Facilitatea “Connecting Europe”

Alocarea financiară pentru perioada 20142020
9,41 mld. euro
6,70 mld. euro
4,22 mld. euro
1,33 mld. euro
0,55 mld. euro
0,21 mld. euro
0,45 mld. euro
8,01 mld. euro
10,00 mld. euro
1,23 mld. euro

În conformitate cu acest document, sistemul de management și control are la bază o structură
mai concentrată/centralizată, la nivelul a trei ministere, în ce privește coordonarea Fondurilor
Europene Structurale și de Investiții. Alăturat este prezentată schematic această structură:
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Acordul de parteneriat vizează următoarele provocări și prioritățile aferente:
 promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilității
operatorilor economici și a îmbunătățirii atractivității regionale;
 dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a
numărului de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru provocările
sociale severe și combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităților defavorizate sa u
marginalizate ori în zonele rurale;
 dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul transporturilor, în
vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a atractivității acestora pentru investitori;
 încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienței energetice, a
unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecției mediului și a adaptării la schimbările climatice;
 consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin intermediul unei
reforme sistemice, orientată către soluționarea erorilor structurale de guvernanță.
În data de 19 martie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat
Documentul Consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020, investițiile propuse pe
POR fiind incluse în cadrul a 11 Axe prioritare. Ulterior, la data de 25 august 2014 MDRAP a
transmis Comisiei Europene varianta oficială a POR 2014-2020 investițiile propuse fiind incluse
în cadrul a 12 Axe prioritare, rezultate în baza obiectivelor tematice europene după cum urmează:
1. Promovarea transferului tehnologic.
2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
3. Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice.
4. Sprijinirea dezvoltării urbane.
5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
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8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și socială.
9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.
10. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale.
11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.
12. Asistența tehnică.
Regiunii Centru îi este alocată prin POR
2014-2020 suma de 638,51 mil. Euro
(FEDR) la care se adaugă contribuția
națională, rezultând un buget total 751,19
mil. Euro.
În cursul anului 2014, activitățile desfășurate la nivel național la care au participat experți ADR
Centru, au fost următoarele:
 Participarea la 1 întâlnire a Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat
(CIAP), organism cu rol consultativ coordonat de către Ministerul Fondur ilor Europene, în
data de 4 februarie, întâlnire centrată pe prezentarea celor mai importante aspecte ale celui
de al doilea draft al Acordului de Parteneriat 2014-2020.
 Participarea la 5 întâlniri de lucru organizate de către AM POR privind documentul
consultativ al POR 2014-2020, în care s-au
purtat discuții cu privire la îmbunătățirea
acestei versiuni a programului.
 Participarea la grupurile de lucru constituite la
nivelul MDRAP pe tematicile: Dezvoltare
urbană, Infrastructură, Mediul de afaceri,
Eficiență energetică, Comunități defavorizate.
 Contribuții la analizele sectoriale realizate la
nivel național privind următoarele domenii:
comunități defavorizate, economie și mediul
de afaceri, eficiență energetică.

B. Elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru ,
pentru perioada 2014-2020
În prima jumătate a anului 2014 activitatea Serviciului de Planificare, Elaborare Strategii a fost
direcționată în vederea finalizării PDR Centru 2014-2020. În această perioadă au fost elaborate
capitolele 5, 6, 7, 8 și 9 ale Planului, capitole ce se referă la estimarea nevoilor financiare
(realizată pe baza informațiilor din portofoliul regional de proiecte), crearea sistemului de
indicatori de output și de rezultat pe baza cărora se va realiza monitorizarea PDR, schițarea
unui sistem de implementare și monitorizare a PDR Centru, respectiv derularea procesului
partenerial.
Sistemul de implementare a PDR Centru se bazează pe câteva elemente importante , dintre
care menționăm următoarele:
 Elaborarea unui plan de acţiune în vederea operaționalizării obiectivelor Planului de
Dezvoltare Regională;

Pagina 11 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014











Elaborarea unor analize, studii, strategii regionale pentru domenii cheie ale Strategiei
Regionale de Dezvoltare
Identificarea
și
selectarea
proiectelor strategice;
Asigurarea de asistență pentru
dezvoltarea proiectelor;
Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
Organizarea de întâlniri periodice
cu consiliile județene și cu
organismele intermediare pentru
programele operaționale;
Organizarea de întâlniri cu stakeholderii regionali și a unor activități
Întâlnire de lucru la Alba Iulia – martie 2014
permanente de informare privind oportunitățile de finanțare ;
Elaborarea și transmiterea către A.M.-urile programelor operaționale a propunerilor în
vederea utilizării mai bune a fondurilor nerambursabile .

Au fost propuși 85 indicatori de output și 34 indicatori de rezultat care vor permite atât
monitorizarea permanentă a progresului implementării Planului , cât și evaluări intermediare și
evaluarea ex post a PDR. În mod concret, monitorizarea PDR Centru va presupune realizarea
a 2 tipuri de rapoarte:
 Rapoartele anuale de progres se vor elabora începând cu al doilea an de implementare
și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării PDR Centru 2014-2020.
 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii: 2016, 2019 și 2022 și care
vor cuprinde:
o Situația și evoluția socioeconomică a Regiunii Centru
o Realizările obținute procesul de implementare a PDR Centru 2014-2020, cuantificate
pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor stabilite
o Problemele întâmpinate în procesul de implementare a PDR Centru 2014 -2020
o Exemplele de bună practică identificate
o Revizuirea și ajustarea periodică a PDR Centru în raport cu evoluțiile economicosociale semnificative înregistrate la nivel regional în perioada 2014 -2020.
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Pe parcursul primelor luni ale anului a continuat evaluarea ex-ante a Planului realizată de către
o echipă de experți ai firmei Ernst&Young, parte din recomandările evaluatorilor având ca scop
îmbunătățirea clarității documentului fiind puse în aplicare. Totodată, la solicitarea ADR Centru, a
fost emisă Decizia MMSC nr.10359/M.N./13.02.2014 de adoptare a PDR fără aviz de mediu.

Procesul de consultare a rețelei parteneriale
Procesul de informare și consultare a membrilor rețelei parteneriale la nivelul Regiunii Centru s a desfășurat permanent încă de la crearea structurilor parteneri ale. În cursul fiecărei etape de
elaborare a Planului de Dezvoltare Regională a funcționat sistemul electronic de comunicare,
toate drafturile documentelor de planificare au fost
publicate pe pagina oficială
de internet a ADR Centru,
iar membrii structurilor parteneriale au fost înștiințați
despre aceasta și le-a fost
solicitat, dacă a fost necesar, să facă observații și să
propună modificări sau
Reuniune CRP Centru – 4 iunie 2014
completări la documentele
supuse consultării.
În anul 2014 s-au desfășurat 6 întâlniri cu
grupurile județene de lucru pentru elaborarea
PDR, iar pe data de 4 iunie 2014 a avut loc la
Alba Iulia reuniunea Comitetului Regional de
Planificare, care a discutat și a avizat cu
unanimitate de voturi Planul de Dezvoltare
Regională. În conformitate cu prevederile legii
315/2004, art.7,
Consiliul de Dezvoltare
Regională ,,Centru”, reunit în ședința ordinară
pe data de 15 iulie 2014, a aprobat Planul de
Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada
2014-2020.
Imagini de la întâlnirile de lucru din județele Brașov, Harghita și Mureș – martie-aprilie 2014
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Schema de mai jos prezintă în mod sintetic întreg procesul de elaborare și consultare a PDR
Centru 2014-2020:

Versiunea finală a PDR Centru 2014-2020, avizată de către CRP Centru în 4 iunie 2014 a fost
postată pe ambele site-uri ale
ADR Centru, www.adrcentru.ro, link de download:
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014 -2020 și respectiv pe cel
dedicat Programului REGIO: http://regio-adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%2020142020.

C. Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
Una dintre activitățile importante derulate în cursul anului 2014 a constituit -o elaborarea, în
strânsă colaborare cu rețeaua partenerială regională, a Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii Centru 2014-2020. Specializarea inteligentă la nivel regional este un concept recent
promovat de Comisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde
nevoii de a justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin
politica de coeziune a UE. Comisia Europeană recomandă autorităţilor naţionale şi regionale din
întreaga Europă să elaboreze strategii de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă,
astfel încât fondurile structurale ale UE să poată fi folosite mai eficient.
Specializarea inteligentă înseamnă, în primul rând, identificarea caracteristicilor şi atuurilor
unice ale fiecărei regiuni, evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni, precum şi
cooptarea părţilor interesate şi a re-surselor de la nivel regional în jurul unei viziuni axate pe
criteriul excelenţei asupra viitorului acestora.
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În plan intern, strategiile regionale de specializare inteligentă sunt menționate în versiunea
oficială a POR 2014-2020, transmisă Comisiei Europene spre aprobare, ca documente ce
direcționează investițiile susținute în cadrul Axei prioritare 1 Promovarea transferu lui tehnologic
- Prioritatea de investiții 1.1. și, de asemenea, sunt indicate ca documente ce pot substitui
strategia națională în domeniul cercetării–dezvoltării și inovării – una din condiționalitățile exante necesar a fi respectate în vederea accesării fondurilor europene în perioada următoare. În
acest context trebuie amintit faptul că prin H.G. nr. 929/21 octombrie 2014 a fost aprobată de
către Guvernul României Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 -2020,
fiind astfel îndeplinită această condiționalitate ex-ante.

Prezentarea Strategiei de Specializare Inteligentă – decembrie 2014

Conform Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă, publicat de Comisia
Europeană în luna mai 2012, pentru realizarea unui astfel de document se recomandă
parcurgerea următorilor 6 pași:
1. Analiza contextului regional și a potențialului de inovare;
2. Înființarea unei structuri de guvernanță solidă şi cuprinzătoare;
3. Realizarea unei viziuni comune cu privire la viitorul regiunii
4. Selectarea unui număr limitat de priorităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea regională;
5. Stabilirea unei combinaţii de politici adecvate;
6. Integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare;
La sfârșitul lunii februarie 2014, ADR Centru a adoptat un Plan de lucru cuprinzând toate
acțiunile necesare în vederea elaborării Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă în
conformitate cu cerințele menționate mai sus. A fost constituită rețeaua partenerială de reali zare
a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă, această structură furnizând un feed -back
permanent pe parcursul elaborării documentelor incluse în Strategie (prin întâlniri directe cu
factorii interesați, consultarea partenerilor pe bază de chesti onare privind domeniile de
excelență, potențialul și nevoile de cercetare, inovare și transfer tehnologic sau prin includerea
de propuneri transmise de aceștia). În acest sens, pe website -ul oficial al ADR Centru a fost
creată Secțiunea Strategia de Specializare Inteligentă (http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=
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StrategiaSpecializareInteligenta), în care sunt încărcate toate documentele finale sau în lucru care
fac parte din Strategie precum și instrumentele de lucru (chestionare, grila de evaluare etc).
Până la finalul anului 2014 a fost realizat draftul Strategiei de Specializare Inteligentă a R egiunii
Centru cuprinzând:
 diagnoza regională și
diagnoza sectorului CDI;
 identificarea și analiza
domeniilor de excelență;
 formularea viziunii
strategice, a direcțiilor
strategice, a priorităților și
măsurilor;
 stabilirea mecanismului și
a indicatorilor de monitoDezbateri privind Strategia de Specializare Inteligentă – octombrie 2014
rizare a Strategiei.
Etapele finale de validare și aprobare a Strategiei vor fi parcurse la începutul anului 2015 prin
avizarea de către Comitetului Regional de Planificare a draftului Strategiei de Specializare
Inteligentă a Regiunii Centru și înaintarea acestuia spre aprobarea CDR Centru.

D. Realizarea Studiului privind comunitățile defavorizate (romi)
din Regiunea Centru
Cunoaşterea evoluţiei fenomenelor sociale este necesară pentru fundamentarea programelor de
dezvoltare. În acest context, realizarea unei analize axată pe comunitățile defavorizate, în mod
particular comunitățile de etnie romă, a fost esenţială pentru iden tificarea şi prioritizarea problemelor
şi riscurilor sociale din Regiunea Centru, astfel
încât să permită elaborarea unui un set de
recomandări pertinente ce vizează diminuarea şi
înlăturarea efectelor negative ale acestora.
Studiul privind comunitățile defavorizate (romi)
din Regiunea Centru a fost elaborat de SC
MANCOM CENTRU S.R.L, fiind finanțat prin
Programul Operațional Regional 2007-2013.
Studiul cuprinde o analiză extinsă a situației
comunităților de romi (prezentarea principalelor
aspecte privind politicile de incluziune socială
la nivel european și național, situația socioeconomică a României, dimensiuni și
caracteristici privind populația romă în Uniunea Europeană și România, diagnoza Regiunii
Centru cu accent pe situația romilor, inclusiv studii de caz), precum și un set de măsuri, politici
și recomandări privind incluziunea socială a romilor din Regiunea Centru.
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E. Dezvoltarea portofoliului regional de proiecte
Luând în considerare faptul că o abordare strategică şi un portofoliu de proiecte corespunzător sunt
factori cheie în procesul de dezvoltare regională, în paralel cu activitatea de planificare regională a
continuat şi activitatea de constituire la nivel regional a unui portofoliul de proiecte. Est e foarte
important să existe un portofoliu de proiecte strategice la nivel regional, proiecte care să sprijine
documentele programatice şi prin intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel
regional, dar în acelaşi timp să se poată obţine şi indicatori care să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor stabilite pentru România în ce priveşte Strategia Europa 2020.
Astfel, în perioada 2011-2013 au fost făcute solicitări de idei de proiecte către autorităţile locale
din Regiune. Cu ocazia tuturor întâlnirilor avute cu grupurile de lucru judeţene, cu membrii
CRESC şi CDR Centru, precum şi cu membrii Comitetului Regional de Planificare s -au prezentat
aspecte legate de dezvoltarea portofoliului de proiecte sau care sunt direcţiile de finanţar e de la
nivelul UE.
La nivel regional s-a creat o bază de date regională cu propunerile de proiecte primite, care a
fost discutată în mai multe ocazii cu promotorii acestora în vederea dezvoltării și prioritizării lor.
Baza de date regională de proiecte include un număr de 1337 proiecte cu o valoare totală de
28,32 miliarde lei (6,29 miliarde euro), proiecte pe care le-am inclus pe propunerile de priorități
ale Strategiei de dezvoltare a Regiunii, astfel:
Nr. crt.

Prioritate SDRC

Dezvoltare urbană, dezvoltarea
1
infrastructurii tehnice şi sociale
regionale
Creşterea
competitivităţii
2
economice, stimularea inovării
Protecţia mediului înconjurător,
creşterea eficienţei energetice,
3
stimularea
utilizării
surselor
alternative de energie
Dezvoltarea
zonelor
rurale,
4
sprijinirea agriculturii şi silviculturii
5
Dezvoltarea turismului
Dezvoltarea resurselor umane,
6
creşterea incluziunii sociale
Valoare totală

Nr. proiecte

VALOARE
LEI

395

14.736,66

32

768,94

125

4.416,39

540

3.955,07

181

4.023,57

22

169,09

1295

28.069,72

MIL.

Având în vedere numărul mare de proiecte existent în baza de date regională, ca urmare a
discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor derulate cu partenerii regionali la începutul anului 2014,
pentru definitivarea PDR 2014-2020, inclusiv capitolul privind portofoliul regional de proiecte, sa decis includerea proiectelor din portofoliu în domenii prioritare de investiții la nivel regional.
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O atenție deosebită a fost acordată stabilirii priorităților de finanțare pentru infrastructura rutieră
de transport regională în perioada 2014-2020. Pe parcursul anului 2014 au avut loc 2 întâlniri
ale președinților de consilii județene din Regiunea Centru (19 martie și 25 septembrie 2014) și
s-a purtat o corespondență intensă pentru definitivarea acestei liste. Conform a cestor întâlniri sa stabilit ca este necesară utilizarea cat mai eficientă a sumelor alocate Regiunii Centru și o
distribuire a sumelor între județe astfel încât să se asigure o dezvoltare echilibrată a regiunii.
Ținând seama de posibilitatea finanțării prin POR 2014-2020, pe domeniul infrastructurii de
transport, doar a drumurilor județene care fac conectarea directă și/sau indirectă la rețeaua
TEN-T, în urma solicitărilor făcute pentru propuneri de proiecte si a întâlnirilor avute cu consiliile
județene din Regiunea Centru, au fost identificate un număr de 35 proiecte pe infrastructura de
transport (15 proiecte prioritare și 20 secundare). Lista acestor proiecte constituie o anexă a
capitolului 10 privind portofoliul de proiecte din PDR 2014 -2020.

Această activitate de identificare a proiectelor regionale va continua și în prima jumătate a
anului 2015. Lista proiectelor prioritare va reprezenta o anexă a Planului Regional de Dezvoltare
şi va fi supusă aprobării CDR Centru.
Pentru informații suplimentare privind procesul de planificare și programare de la nivel regional
pentru perioada 2014-2020, pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro s-a creat un domeniu
special dedicat acestuia, „Programare 2014-2020”, care include informaţii şi documente legate
de acest proces de la nivel european, naţional şi regional.
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IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
REGIO - 2007-2013
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Capitolul II- Implementarea Programului Operaţional
Regional, REGIO 2007-2013
Obiectiv general
Prin HG 457/2008 s-a reglementat cadrul instituţional pentru coordonarea, managementul și
implementarea instrumentelor structurale în România. Acest act legislativ a stabilit Autorităţile
de Management şi Organismele Intermediare pentru Programele Operaţionale ce vor fi
implementate în România în perioada 2007-2013.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este instituţia de la nivel regional care are ca scop
implementarea politicii de dezvoltare regională şi a fost nominalizată Organism intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. În acest sens, prin Acordul Cadru de
Implementare al Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Agenţiei i-au fost delegate o
serie de sarcini de către Autoritatea de Managment POR în ce priveşte implementarea
Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
Prin intermediul POR au fost alocate
3,966 miliarde de euro României din
Fondul European de Dezvoltare
Regională pentru perioada 20072013. La acestea se adaugă
contribuţia naţională (publică şi
privată), alocarea totală la nivel
național prin POR fiind de 4,456
miliarde de euro.
Regiunii Centru i-a fost alocat din
cadrul POR 2007-2013 un procent
de 10,9% din bugetul total. În baza
Documentului
Cadru
de
Implementare
a
Programului
Operaţional Regional 2007-2013 –
versiunea 16, document aprobat
prin ordin comun al Ministrului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice
şi al
Ministrului Fondurilor Europene cu
nr. 409/170/07.04.2014, bugetul
regional este de 485,66 mil euro
pentru perioada 2007-2013, din
care 421,55 mil euro de la FEDR şi
bugetul de stat.
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În data de 11 martie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat
Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”, pentru fondurile realocate pentru POR
conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013. Alocarea financiară la nivelul
POR 2007-2013 este de 172,95 mil. euro (150 mil. euro FEDR), iar alocarea financiar ă
orientativă la nivelul Regiunii Centru pentru acest Domeniu de Intervenție este de 18,85
milioane euro (16,35 mil. euro FEDR). Astfel, până la data limită de depunere, respectiv
05.05.2014, au fost depuse la ADR Centru în cadrul acestui apel de proiecte 59 cereri de
finanțare, cu o valoare totală a sumei solicitate de 33,35 mil. Euro.
În fiecare județ din Regiunea Centru sunt proiecte finanțate prin REGIO, în derulare sau
finalizate. La sfârșitul anului 2014, peste 584 milioane euro sunt angajate în 483 de proiecte
contractate prin Programul Operațional
Regional, în urma aprobării cererilor de
finanțare depuse de autoritățile publice
locale, ONG-uri și firme private din Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu. Pe parcursul celor peste șapte ani
de gestionare a acestui program, la
nivel regional, de către ADR Centru, sau depus la sediul Agenției 1200 de
proiecte, cu o valoare totală de peste
1,77 miliarde de euro.
Până la începutul lunii decembrie 2014
au fost decontate plăți de peste 271
milioane euro, ceea ce înseamnă un
grad de absorbție la nivel regional de
peste 57%. Pe cinci domenii de
finanțare ale programului REGIO acest
grad de absorbție depășește valoarea
de 70%, respectiv pentru investițiile în
infrastructura rutieră de nivel regional și
local, cât și pentru dezvoltarea
infrastructurii sociale, pentru investițiile
destinate dotării cu echipamente a
bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, în domeniul finanțării
microîntreprinderilor, precum și în domeniul investițiilor pentru valorizarea patrimoniului antropic
în turism. Anul 2015 este ultimul din acest exercițiu financiar, decisiv pentru absorbția fondurilor
REGIO în Regiunea Centru.

Activităţi
Pe parcursul anului 2014 Organismul Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru a
desfăşurat următoarele activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului REGIO la
nivelul Regiunii Centru:
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A.
Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare de asistenţă şi
consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri din cadrul POR la nivel regional
Activitățile de informare şi publicitate care au avut ca scop diseminarea la nivel regional a
Programului Operațional Regional, REGIO 2007-2013, derulate în perioada de raportare s-au
axat pe informarea potenţialilor solicitanţi ai POR şi a publicului general de la nivelul Regiunii
Centru în ce priveşte Programul Operaţional Regional şi modul cum domeniile de intervenție
unde au mai existat fonduri disponibile pot fi accesate. Pe de altă pa rte, pe baza prevederilor
Planului de Comunicare la nivel
regional, activitățile de informare și
publicitate au vizat și prezentarea
impactului finanțărilor atrase în
Regiune. În acest context s-au
derulat activități de informare, prin
organizarea
de
conferințe
și
seminarii, dar și prin acordarea de
răspunsuri la solicitări, sau prin
publicarea
de
materiale
de
informare, în format tipărit, sau pe
site-ul www.regio-adrcentru.ro.
Conferința Comunicatorilor REGIO Centru – mai 2014

În total, ADR Centru a organizat sau a participat, în cursul anului 2014, la 109 evenimente, la
care au fost prezente, în total, aproximativ 2500 persoane. În cursul anului 2014, ADR Centru a
distribuit aproximativ 21.000 materiale de informare și promovare, din care peste 4.000
publicații editate de AM POR, la care s-au adăugat circa 8.000 de publicații editate de ADR
Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, precum și peste 8.900 obiecte
promoționale realizate de ADR Centru.

De asemenea în anul 2014 sa actualizat permanent site-ul
www.regio-adrcentru.ro
cu
informaţii pentru beneficiarii
de proiecte şi publicul larg, în
total fiind adăugate pe site
peste 130 de postări noi (cu
informații
utile
pentru
beneficiari
și
potențiali
beneficiari și comunicate),
din totalul de aproximativ
2.700 actualizări ale paginii
de internet.
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Alte activități de informare derulate au constat în:
- Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare,
publicaţie lunară a ADR Centru care include programele de finanţare active: 12 ediţii
difuzate la o bază de date de 3.518 abonați
- Realizarea de comunicate de presă şi
conferinţe de presă referitoare la POR şi stadiul
derulării acestuia la nivel regional – s-au
realizat un număr de 60 de comunicate de
presă, 5 conferinţe de presă, 4 întâlniri de lucru
cu mass media şi 2 vizite cu presa la proiecte
Regio. Aceste comunicate au fost preluate de
media locală și regională și s-au transformat în
279 de articole apărute în presă.
- Realizarea newsletter-ului Focus Regio
Conferinţa Regio - mai 2014 – Alba Iulia
Centru şi distribuirea a 12 ediţii lunare și o
ediție speciale către 2.570 abonaţi;
- Promovare REGIO prin: amplasare standuri de prezentare la fie care sediu de birou (6
standuri); amplasare roll-up-uri la sediul birourilor externe (6 roll-up-uri); totem-uri de
prezentare ale programului Regio amplasate la sediul fiecărui consiliu județean (6 totem -uri);
Actualizarea bazei de date cu
mass-media regională şi cu potenţialii
solicitanţi de fonduri;
Actualizarea
reţelei
de
multiplicatori de informaţie privind POR la
nivel regional – 116 contacte și
organizarea a 2 evenimente dedicate
exclusiv acestui segment al publicului
țintă;
S-au acordat 247 de avize asupra
materialelor de informare şi publicitate ale
beneficiarilor de finanțare;
Publicatie Regio editata de ADR Centru
Componenta de informare a fost
susținută de realizarea unei reviste dedicate
Programului, o broșură și 3 tipuri de pliante, editate, în
total, în sumă de 4.000 exemplare.
- Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice
sau transmise în format scris) privind accesarea fondurilor
din cadrul POR. S-au soluţionat în cursul anului 2013 un
număr de 166 solicitări de informaţii, din care 16 exclusiv
pentru presă și solicitanții de informații publice.
- Componenta de publicitate a Programului și diseminarea
impactului finanțărilor contractate a fost gândită să se
deruleze în așa fel încât informațiile prezentate să fie
interdependente între ele și din punct de vedere temporal
să fie intercalate, în așa fel încât publicul țintă să
regăsească același tip de informație în diverse medii, în
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perioade diferite. Din punct de vedere tehnic, campaniile de publicitate au fost asigurate prin
achiziția publică a serviciilor specifice pentru: publicitate media în presa scrisă și radio,
pentru publicitate stradală și pentru publicitate în
mediul on-line.
- Prin componenta de publicitate media în presa scrisă
au fost realizate și publicate, în perioada martie-iulie și
apoi noiembrie-decembrie 2014, 14 machete de presă
format alb-negru în județele Brașov, Covasna,
Harghita, Mureș și Sibiu; 10 machete format alb-negru
în județul Alba și 10 machete de presă color, tot în
județul Alba;
- Prin componenta de publicitate media prin radio au fost
produse 5 spoturi audio și 14 știri advertoriale, difuzate
în serii succesive, în intervalul aprilie-iulie și ulterior în
octombrie-decembrie 2014, prin posturi de radio cu
acoperire la nivelul întregii regiuni;
- Prin componenta de publicitate în mediul on-line au fost
realizate și publicate/difuzate, în perioada maioctombrie 2014, 2 versiuni de bannere web, animate,
Macheta de presa Regio, editata de ADR Centru
timp de 3 luni pe un web-site de știri cu acoperire
națională și timp de 6 luni pe web-site-uri dedicate celor 6 județe ale Regiunii;
- Prin componenta de publicitate stradală au fost realizate și afișate, în perioada august octombrie 2014, 2 versiuni de afișe pentru panouri de mari dimensiun i, pentru 16 fețe de
panouri stradale din municipiile reședință de
județ și, ulterior, în perioada septembrieoctombrie 2014, 2 versiuni de spoturi video,
pentru 10 ecrane stradale tip led - screen din
municipiile reședință de județ;
Întocmirea
de
rapoarte
privind
implementarea Planului de Comunicare pe
POR şi transmiterea acestora la AMPOR şi
ACIS: 1 raport anual şi 2 rapoarte semestriale
pentru ACIS şi 4 rapoarte trimestriale privind
activitatea Biroul de informare.
Distribuție
obiecte și materiale promoționale
Macheta panou stradal Regio, Campania publicitate ADR Centru
personalizate, realizate o parte la finalul anului 2013 și
majoritatea în 2014 – 8.918 materiale promoţionale distribuite pe parcursul anului trecut
(agende, calendare de perete şi calendare de birou, genți de umăr, genți tip trolley,
mousepad, căni, sacoșe hârtie, pixuri, umbrele, diferite brelocuri, USB -memory-stick,
ceasuri perete și de mână, accesorii de poșete, șepci și tricouri).
- A fost demarată îmbunătățirea modului de prezentare a Programului la nivel regional, prin
achiziționarea și contractarea serviciilor de realizare a 5 filme de scurt metraj și a unei foto -cărți
cu proiectele finalizate, precum și prin achiziționarea și contractarea serviciilor de îmbunătățire a
web-site-ului dedicat programului, prin schimbarea designului acestuia și realizarea unei pagini
de Internet tip responsive, optimizată pentru vizualizarea pe orice dispozitiv, fix sau mobil.
Prestarea acestor servicii se va finaliza în primul semestru al anului 2015.
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B. Evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în
cadrul POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru
Pe parcursul anului 2014 în ce priveşte procesul de evaluare, selecţie şi contractare au fost
derulate următoarele activităţi:
 Verificarea din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii a cererilor de
finanţare depuse: 53 cereri de finanţare;
 Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de evaluare
tehnică şi financiară: 15 de cereri de finanţare;
 Cereri de finanţare evaluate tehnic şi financiar
şi număr PT analizate (cereri de finanţare
aferente DMI 1.1): 1 cerere de finanţare
aferentă DMI 1.1;
 Cereri de finanțare evaluate aferente DMI 1.2:
4 cereri de finanțare evaluate și finalizate, 10
cereri de finanțare finalizate aferente perioaSemnare contract municipiul Alba Iulia,– octombrie 2014
dei precedente;
 Analizarea conformităţii proiectelor tehnice: 9 PT;
 Efectuarea de vizite la faţa locului la
proiectele aflate în etapa precontractuală: 65 vizite
în teren;
 Întocmirea şi semnarea de contracte de
finanţare: 64 contracte întocmite, 68 contracte
semnate (întocmite anterior);
 Introducerea de date în SMIS în ce
priveşte procesul de evaluare şi contractare: s-au
introdus date pentru 145 cereri de finanţare
aferente etapei de evaluare şi selecţie şi 60 cereri
Semnare contract Miercurea Ciuc,DMI 1.2 - februarie 2014
de finanţare aferente etapei de contractare;

Întocmirea şi transmiterea la AMPOR a
rapoartelor de progres săptămânale şi lunare privind procesul de evaluare, selecţie şi contractare:
50 rapoarte de progres săptămânale, 12 rapoarte de progres lunare , completate și transmise.
La finalul anului 2014, situația proiectelor depuse și contractate pe Programul Operațional
Regional a fost sintetizată în graficul alăturat:
Regiunea Centru Situație proiecte depuse pe POR - 23 Decembrie 2014
nr. proiecte depuse
nr. proiecte contractate
nr. proiecte finalizate

285

1192

481

470,61
579,24
265,02
123,08
59,25
57,11

mil. euro alocate
mil.euro contactate
mil. euro cheltuite
grad contractare %
grad finalizare proiecte %
grad absorbție %
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C. Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional în cadrul
Programului Operaţional Regional
În ce priveşte activitatea de implementare a proiectelor contractate în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, în cursul
anului 2014 s-au realizat următoarele activităţi:
 Verificarea cererilor de prefinanţare şi a
cererilor de rambursare depuse de
beneficiarii de proiecte POR:
o 11 cereri de prefinanţare verificate şi
transmise la AMPOR
o 249 cereri de rambursare verificate şi
transmise la AMPOR
o 127 rapoarte de vizită întocmite
Municipiul Alba Iulia – Modernizare pasaj și pod CF , DMI 1.1 POR
aferente cererilor de rambursare
o 12 rapoarte întocmite privind fluxurile
previzionate pentru acordarea pre-finanţării şi a rambursării şi transmise la AMPOR.
 Verificarea dosarelor de achiziții:
Municipiul Toplița - Centru social , DMI 1.1 POR
o 99 dosare de achiziții verificate
și transmise la AM POR.
 Introducerea în SMIS a informaţiilor
privind cererile de prefinanţare
și
rambursare: 11 de cereri de prefinanţare şi 249 de cereri de rambursare,
introduse în sistemul electronic SMIS;
 Efectuarea vizitelor trimestriale de
monitorizare pe teren a proiectelor
aflate în implementare: 435 vizite;
 Verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor: 517 rapoarte verificate;
 Procesarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii:
129 solicitări de modificare;
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind monitorizarea proiectelor: au fost introduse
informații complete pentru 367 de cereri de finanțare;
 Efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post: 220 vizite în teren;
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI:4 rapoarte transmise către AMPOR;
 Organizarea de seminarii/întâlniri cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor
de finanţare: 3 întâlniri de lucru organizate.
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D. Monitorizarea Programului Operaţional Regional la nivelul regiunii şi contribuţia
Agenției la procesul de evaluare a Programului
În ce priveşte activitatea de monitorizare a Programului şi cea de evaluare a acestuia,
Organismele Intermediare au obligația, prevăzută în Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor, de
a realiza rapoarte trimestriale şi anuale privind
implementarea Programului la nivel regional
şi, la solicitarea AMPOR, participă cu
informaţii la evaluarea intermediară, sau adhoc, a Programului şi contribuie la
implementarea măsurilor luate ca urmare a
acestor evaluări, precum şi la informarea
actorilor regionali asupra rezultatelor acestora.
Astfel, în anul 2014, ADR Centru a realizat:
 4 rapoarte trimestriale şi 1 raport anual
privind implementarea POR la nivelul
Regiunii Centru care au fost transmise
Municipiul Sf. Gheorghe – Reabilitare Casa Bene, DMI
1.1 POR
AMPOR.
În același timp, activitatea de monitorizare a Programului la nivel regional a constat în
elaborarea de situații și rapoarte periodice, către factorii
de decizie de la nivel regional, prin care s-au furnizat
informații actualizate privind implementarea proiectelor,
informații care au susținut activitatea Organismului
Intermediar pentru POR, prin luarea unor decizii rapide și
punctuale, în vederea fluidizării procesului de
implementare a proiectelor.
Județul Mureș – Reabilitare ambulatoriu Spital, DMI 3.1 POR

E. Concluzii şi probleme întâlnite în implementarea POR 2007 -2013 la nivel regional
Ca urmare a realizării activităţilor de implementare a POR la nivel regional a rezultat
următoarea situaţie la 31.12.2014:
 1200 proiecte depuse în total pe POR la nivelul
Regiunii Centru
 489 de contracte de finanţare încheiate cu o
valoare a sumei solicitate de 586,93 mil. euro
din care 55 în anul 2014 cu o valoare a sumei
solicitate de 45,22 mil. euro
 294 proiecte finalizate având o valoare totală de
189,17 mil. euro
 Grad de absorbţie a fondurilor alocate pe POR
Municipiul Săcele, jud.Brașov – Reabilitare clădire
la nivelul Regiunii Centru este de 57,81%.
centru de zi, DMI 3.2 POR

Pagina 28 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

Situaţie proiecte depuse pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie la data de 31.12.2014:






S-a folosit cursul InforEuro de la luna decembrie 2014 – 1 eur = 4,4205 lei
Proiectele din lista de rezerva sunt proiecte care au trecut de diferite faze ale procesului de evaluare si selecție, dar
care nu se încadrează in sumele disponibile.
La total buget disponibil sunt adunate doar sumele care mai sunt disponibile pe anumite axe prioritare.
* La DMI 2.1 și 3.1 sunt incluse și sumele alocate în cursul anului 2014

Situaţie plăţi efectuate pentru proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru până în 31.12.2014:
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Indicatori atinși prin proiectele POR 2007-2013 contractate de ADR Centru
Până la data prezentului raport au fost
finalizate 294 de proiecte, din care:
 189 proiecte pe DMI 4.3
 27 proiecte pe DMI 1.1
 10 proiecte pe DMI 2.1
 6 proiecte pe DMI 3.1
 16 proiecte pe DMI 3.2
 2 proiect pe DMI 3.3
 22 proiecte pe DMI 3.4
 4 proiecte pe DMI 4.1
 2 proiecte pe DMI 5.1
 10 proiecte pe DMI 5.2.

Județul Sibiu – DJ 106 DMI 2.1 POR

Prin implementarea acestor proiecte au fost realizaţi următorii indicatori:
 44,64 km străzi urbane reabilitate;
 6,43 km șosea ocolitoare de
centură nou construită;
 153,16 km de drum judeţean
reabilitați;
 1 cale de acces construită, în
lungime de 2,09 km;
 9 şcoli dotate cu sisteme de
siguranţă şi control;
 6350 mp spații publice reabilitate;
 721 locuri de parcare amenajate;
 10 sisteme integrate de securitate
Municipiul Tg. Mureş – Modernizare rețea stradală, DMI 1.1 POR
pentru 10 unități de învățământ;
 2 sisteme de monitorizare pentru siguranță, cu 84 de camere de supraveghere;
 2 pasaje rutiere realizate în lungime de
1297,05 ml;
Comuna Jina, jud. Sibiu - Domeniu schiabil, DMI 5.2 POR
 150 noi locuri de muncă permanente
create prin modernizarea orașelor;
 8 ambulatorii de specialitate reabilitate
şi modernizate (prin 6 proiecte);
 17 centre sociale reabilitate pentru
persoane cu dezabilități,
 5 centre sociale rezidențiale reabilitate
pentru persoane în vârstă,
 3 centre de recuperare neuropsihiatrică,
modernizate
 1 creșă modernizată și dotată;
 3026 persoane beneficiază de infrastructura de servicii sociale modernizată ;
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70 unităţi mobile de intervenție, tip
SMURD, complet echipate;
27
unităţi
de
învăţământ
modernizate și reabilitate;
5586 elevi care beneficiază de
infrastructura școlară reabilitată;
1 incubator de afaceri nou creat;
3 centre de afaceri construite;
189 microîntreprinderi modernizate
1 parc dendrologic realizat;
2 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate;
5 unităţi de cazare modernizate;
2 structuri de agrement dezvoltate;
3 puncte Salvamont construite şi 1 punct
Salvamont reabilitat;
2172 noi locuri de muncă create.
Fundația Kiwi – Casa bucuriei, DMI 3.2 POR

Principalele probleme întâlnite în perioada de implementare a proiectelor , probleme care
au dus la un grad redus de utilizare a fondurilor disponibile, sunt următoarele:
1. Nereguli şi probleme întâlnite în realizarea procedurilor de achiziţie publică care au
determinat realizarea de corecţii financiare la contractele de finanţare: a bordarea și
interpretarea neunitara a diferitelor aspecte legate de aplicarea prevederilor legislației
aferentă achizițiilor publice și a normelor de aplicare a
acestora (Ex: modul de stabilire a criteriilor de calificare
și selecție, precum şi caracterul restrictiv al acestora) de
către organismele implicate în organizarea, respectiv
verificarea legalității procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziții publice (Beneficiari, respectiv
ANRMAP, UCVAP, Autoritate de Audit, AM, OI), ceea ce
a dus la reverificarea tuturor procedurilor de achiziții
publice de către ADR și AM.
2. Ordinele privind cheltuielile eligibile aferente domeniilor
majore de intervenție nu conțin informații suficiente
pentru încadrarea clară a cheltuielilor pe care le
presupune investiția ce face obiectul unui proiect în
Miercurea Ciuc – Modernizarea spaţiilor publice
categoria cheltuielilor eligibile, pentru a se evita
urbane, DMI 1.1 POR
interpretările subiective (Ex: DMI 3.1, DMI 3.2).
3. Solicitări frecvente de acte adiţionale la contractele de finanţare pentru prelungirea
perioadei de implementare, modificarea bugetului proiectului şi solicitarea de încheiere a
unor acte adiţionale cu nerespectarea prevederilor contractului de finanţare în ce priveşte
termenele de depunere a acestora (30/60 zile înainte de intrarea în vigoare); Transmiterea
de solicitări de acte adiţionale incomplete sau suprapunerea de solicitări de acte adiţionale,
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fapt care duce la prelungirea termenului de analiză a solicitării de act adiţional şi implicit la
întârzieri în implementarea proiectului şi în rambursarea cheltuielilor;
4. Documentaţie tehnică de
slabă calitate şi elaborarea unor
documentaţii de atribuire cu
informaţii tehnice incomplete –
neactualizate, ce nu sunt în
totală concordanţă cu situaţia de
pe teren, ceea ce a dus la
necesitatea
includerii
unor
lucrări suplimentare și la
creșterea valorii lucrărilor de
construcţie, prin încheierea de
acte adiţionale la contractele
AMDD Brașov – Echipamente pentru creșterea sigurantei și prevenirea criminalității în
existente, sau desfăşurarea unei
școlile brașovene, DMI 1.1 POR
noi proceduri de achiziţie pe
obiecte bine identificate – Solicitări frecvente de modificări ale PT-urilor conform
Instrucțiunii 92;
5. Dificultăţi în asigurarea surselor de finanţare necesare derulării proiectelor, fapt care duce
la modificări frecvente ale graficului de rambursare, nerespectarea prevederilor Instrucţiunii
59 şi întârzieri în rambursarea cheltuielilor şi absorbția fondurilor;
6. Suprapunerea implementării proiectelor din POR cu cele finanțate din POS Mediu;
7. Lipsa evaluatorilor independenți pe care îi
asigură AMPOR.

În vederea rezolvării acestor probleme şi pentru
preîntâmpinarea realizării altor probleme s-au luat
următoarele măsuri la nivelul OI POR – ADR
Centru:
 Aducerea la cunoștința AMPOR a problemelor
apărute în vederea găsirii unor măsuri pentru
soluţionarea acestora şi preîntâmpinarea
apariţiei altora de acelaşi gen
 Publicarea
pe
pagina
de
internet,
transmiterea şi discutarea în cadrul unor
întâlniri de lucru şi seminarii de informare a
instrucţiunilor emise de AMPOR și a
legislației aplicabile în domeniu, actualizate;
 Transmiterea către beneficiari de scrisori de
atenţionare privind respectarea prevederilor
contractuale în ceea ce priveşte întocmirea
Asociația Caritas Alba Iulia – Centru social pentru
de acte adiţionale la contractele de finanţare,
persoane vârstnice în comuna Sânpaul, DMI 3.2 POR
activitate urmărită de ofiţerii de monitorizare
 Întâlniri între OI, beneficiari şi AMPOR pentru discutarea problemelor punctuale ;
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Întâlniri cu beneficiarii după semnarea Contractelor d e finanţare în cadrul cărora se
analizează bugetul şi achiziţiile
prevăzute, precum şi procedurile de
implementare a proiectelor.
Organizarea
de
seminarii
cu
beneficiarii de contracte de finanţare,
în cadrul cărora s-au discutat
principalele aspecte de implementare
ale
proiectelor
şi
problemele
întâmpinate şi s-au prezentat o serie
de soluţii de preîntâmpinare sau
rezolvare a acestora, inclusiv
modalitatea întocmirii cererilor de
rambursare şi a documentaţiei
aferente.
ADI "Centrul Transilvaniei" – Echipamente pentru îmbunătățirea
interventiilor in situatii de urgență – Proiect 2, DMI 3.3 POR

Municipiul Alba Iulia – Parcul dendrologic "Dr. Ioan Vlad", DMI 1.1 POR

CJ Braşov – Ambulatoriul Spitalului Clinic de obstetrică și
ginecologie Dr. I. A. Sbârcea, DMI 3.1 POR

Clinica Unu Braşov – Dezvoltarea serviciului radiologic, DMI 4.3 POR

Până la 31.12.2014 prin proiectele contractate au fost angajate 122,12% din fondurile
alocate Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, şi sa rambursat către beneficiari suma de 274,62 mil. euro.

Pagina 33 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

F. Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Polul de creştere Braşov a fost nominalizat prin Hotărârea de Guvern nr. 998/2008 pentru
desemnarea polilor de creştere şi polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate
investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţională.
În anul 2014 activitatea Departamentului
Coordonare Pol de Creştere a constat în:
 Sprijinirea ADI Braşov şi a membrilor
acesteia, solicitanţi de fonduri în cadrul
PID Braşov, în pregătirea proiectelor
necesare pentru obţinerea finanţării nerambursabile și în rezolvarea problemelor și
clarificărilor apărute în diferitele etape ale
procesului de evaluare și selecție.
Întâlnire poli de creștere, Brașov – februarie 2014
 Analizarea documentaţiilor proiectelor ce au fost depuse în
cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional şi completarea Raportului de
analiză, participarea la vizitele în teren efectuate la proiecte de către e valuatori, sprijin în
realizarea clarificărilor la proiecte.
 Întâlniri periodice şi discuţii cu membrii Polului de Creştere Braşov privind pregătirea
proiectelor prioritare în vederea depunerii acestora, analizarea și rezolvarea problemelor
întâmpinate în diferitele etape ale procesului de depunere/evaluare/contractare/implemen tare a proiectelor.
 Întâlniri cu membrii Polului de Creştere Braşov, în vederea monitorizării respectării
graficului de implementare a proiectelor, atingerea indicatorilor stabiliți în PID, finalizarea
implementării și respectarea graficului cererilor de rambursare.
 Întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului
de afaceri în vederea pregătirii implementării
proiectelor ce privesc infrastructura de sprijinire a
afacerilor și operaționalizarea structurilor de afaceri.
 Organizarea la Brașov în perioada 18 –
21.02.2014 a întâlnirii de lucru între
coordonatorii de poli de creştere, autorităţile de
management, POAT şi alte instituții, cu tema
„Polii de creştere din România – Analiza
implementării planurilor integrate de dezvoltare”.
Întâlnirea a avut ca scop analizarea şi
Seminar planuri mobilitate urbană, Brașov – mai 2014
discutarea stadiului implementării Planurilor
Integrate de Dezvoltare, discutarea unor aspecte privind sprijinirea d ezvoltării socioeconomice a polilor de creștere din România, prezentarea stadiului proiectului privind
înființarea Centrelor Naționale de Informare pentru Instrumente Structurale, prezentarea
proiectelor de asistență tehnică AM POR relevante pentru polii de creștere din România,
dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană durabilă pentru polii de creștere în România,
rolul polilor de creștere în perioada de programare 2014-2020, precum şi prezentarea şi
vizitarea unor proiecte integrate din Polul de Creşte re Braşov.
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Participarea în perioada 20-21.03.2014 la
Brașov – Dublare pasaj rutier Fartec, DMI 1.1
evenimentul Cluj Innovation Days 2014,
organizat la Cluj Napoca de către Cluj IT
Cluster.
Participarea în data de 08.04.2014 la
seminarul de informare a potențialilor
beneficiari și beneficiarilor POR din județul
Brașov referitor la noile reglementări
aplicabile în implementarea proiectelor,
precum și prezentarea viitoarelor oportunități de finanțare nerambursabilă.
Participarea în perioada 10-11.04.2014 la Conferința anuală OER – Mobilitate urbană durabilă.
Participarea în data de 29.04.2014 la sediul ADR Centru la atelierul de lucru privind
evaluarea ex-ante a Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.
Participarea în perioada 08-09.05.2014 la Conferința Festivalul Regiunilor Europene –
Administrație regională și locală modernă, organizată la Brașov.
Participarea în data de 13.05.2014 la seminarul privind planurile de mobilitate urbană
necesare pentru perioada 2014-2020 organizat de ADR Centru, MDRAP și JASPERS.
Participarea în perioada 12 – 13.06.2014 la Conferința BIOREGIO Carpathians ”Managementul integrat al diversităţii biologice și de peisaj pentru dezvoltarea regională
durabilă și conectivitate ecologică în Carpați”, organizată la Poiana Brașov .
 Participarea în data de 26.06.2014 la
evenimentul de lansare a culegerii de spețe cu
titlul ”Hotărâri ale instanțelor de judecată în
cauze privind corecții financiare în proiectele cu
finanţare din fonduri structurale”, lansare ce a
avut loc în cadrul evenimentului ”Fenomenul
național al corecțiilor financiare în cadrul
proiectelor finanțate din fonduri structurale în
exercițiul 2014-2020 trebuie evitat”, organizat de
Institutul pentru Politici Publice și casa de
avocatură Țuca Zbârcea & Asociații la București.
 Participarea în data de 08.07.2014 la
întâlnirea de lucru care a avut ca subiecte de
discuție stadiul proiectelor POAT aflate în implementare, perspectiva finanțării polilor de
creștere din POAT pe parcursul anului 2015, prezentarea sistemului informatic MySMIS,
întâlnire organizată de MFE la București.
Participarea în data de 10.07.2014 la ședința de lansare a proiectului ”Pregătirea Planurilor
de Mobilitate pentru polii de creștere”, organizată de MDRAP la București.
Participarea în data de 28.07.2014 la reuniunea de diseminare a rezultatelor celui de -al
treilea ciclu de măsurare a culturii de evaluare în cadrul proiectului ”Examinarea culturii de
evaluare”, organizată de MFE la București.
Participarea în perioada 26 – 30.08.2014 la întâlnirea de lucru a polilor de creştere
organizată de ADR Sud-Est la Constanţa.
Brașov - Cămin pentru persoane vârstnice, DMI 1.1
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Participarea în perioada 22–23.09.2014 la ședința de lucru privind proiectul Acord -cadru
pentru evaluarea POR 2013-2015, organizată de MDRAP la București. În cadrul acestei
ședințe au fost analizate și aprobate
Rapoartele preliminare de evaluare.
Participarea în data de 29.09.2014 la
întâlnirea de lucru cu specialiștii cheie în
proiectul privind întocmirea Planului de
Mobilitate pentru Polul de Creștere Brașov,
are a avut loc la Primăria Brașov. Cu
ocazia întâlnirii s-au constituit grupurile de
lucru pe domenii, s-a stabilit calendarul
activităților și detaliile de acțiune.
Participarea în data de 14.10.2014 la
ședința de analiză a stadiului tehnic și
Brașov – Inaugurare Sala Patria, DMI 1.1
financiar al proiectelor finanțate din Axa
1 a POR 2007-2013, organizată de MDRAP la București.
Participarea în data de 30.10.2014 la Conferința Info-Day, programul URBACT III, la București.
 Participarea în perioada 20–
21.11.2014 la întâlnirea de lucru a polilor de
creştere organizată de ADR Nord-Est la Iași.
 Întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii
ADR Centru, ACIS, AMPOR şi a celorlalte
AM-uri privind soluţionarea problemelor
întâmpinate de beneficiari, eligibilitatea
proiectelor şi alte clarificări privind procesul
de pregătire şi implementare a proiectelor.
 Participarea la seminarii de instruire
şi
schimb
de
experienţă
privind
Brașov – Pasaj rutier Str Independeței, DMI 1.1
implementarea proiectelor cu fonduri
europene şi dezvoltarea polilor de creştere.

Stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Braşov:
Suma alocată pentru Polul de Creștere Brașov, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, este de
74,3 milioane euro. Prin decizia nr. 9/21.05.2010 s-a aprobat Lista revizuită privind proiectele prioritare
aferente PID – Pol de Creştere Braşov. Lista a mai fost revizuită pe parcursul anului 2010 şi 2011, ultima
revizuire a fost avizată prin Decizia CMC nr. 27/07.12.2012. La data de 31 decembrie 2014 situaţia
proiectelor din cadrul Axei prioritare 1 a Polului de creştere Braşov se prezenta astfel:
 Proiecte depuse (fără cele respinse și retrase):
 26 proiecte cu o valoare a sumei solicitate de 95,47 milioane euro (reprezentând
128,49% din suma alocată Polului de Creştere Braşov), din care:
o Contractate: 26 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 95,47 mil. Euro – 128,49%.
 Sume plătite:

Prefinanţare: 1,36 mil. euro;

Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 21,70 mil. euro – 29,21%.
 Proiecte finalizate:

9 proiecte, care absorbit 14,42 mil. euro.
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IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE
2007-2013
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Capitolul III - Implementarea Programului Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013
Obiectiv general
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE) reprezintă
principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a Cadrului Strategic
Național de Referință 2007-2013 – şi anume, creşterea pe termen lung a competitivităţii
economice din România, prioritate ce rezultă din prioritatea similară din Planul Naţional de
Dezvoltare. Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor
româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă
de productivitatea medie la nivelul UE.
Instituţia care gestionează acest program, începând cu data de 1 Martie 2014, este Ministerul
Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de
Creştere a Competitivităţii Economice, conform Ordonanței de Urgență a Guvernul României nr.
9/2014, pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a
instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014.
În data de 11.03.2013 a fost semnat Acordul-Cadru de
delegare a atribuțiilor nr. 282453 / 11.03.2013 privind
implementarea Programului Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice 2007-2013,
încheiat de Ministerul Economiei, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice și Agenția pentru Dezvoltare Regionala
Centru (ADR Centru), în calitate de Organism
Intermediar.
Atribuțiile delegate prin Acordul cadru către OI POS CCE se referă la gestionarea următoarelor
operațiuni din cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, astfel:
 Operațiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile - investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii;
 Operațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale;
 Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare; și respectiv
 Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor.
În data de 25.03.2014 a fost semnat Actul Adițional nr. 1 la Acordul-cadru de delegare a
atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice 2007 – 2013. Prin acest act adițional, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru
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i-au fost extinse atribuțiile delegate de implementare și la operațiunea cu beneficiari IMM -uri și
ONG-uri din cadrul Axei Prioritare 3 – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul
privat și public, Domeniul major de intervenție 1 Susținerea utilizării Tehnolog iei Informațiilor și
Comunicațiilor, Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și servicii conexe, Apel 2,
care se implementează în Regiunea Centru.

Seminar regional POS CCE, aprilie 2014 – Alba Iulia

Pe parcursul anului 2014 Organismul Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Centru a
desfăşurat următoarele activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului la nivelul
Regiunii Centru:
A. Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare a asistenţei şi
consultanţei acordate potenţialilor solicitanţi de fonduri, precum și beneficiarilor de
finanțare din cadrul POS CCE la nivel regional
Activitățile de informare şi publicitate pentru POS CCE 2007 -2013 derulate la nivel regional în
perioada de raportare s-au axat în principal pe informarea potenţialilor solicitanţi ai programului,
dar și a beneficiarilor de finanțare şi a publicului general de la nivelul Regiunii Centru în ce
priveşte Programul Operaţional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice, pe
baza prevederilor Planului de Comunicare
la nivel regional. Planul de Comunicare
pentru POS CCE a fost întocmit în luna
Septembrie 2013 și a fost avizat de AM
POS CCE în luna octombrie 2013.
Ținând cont de prevederile acestui Plan de
Comunicare regional s-au derulat activități
de informare, prin organizarea de
seminarii și conferințe de presă, dar și prin
acordarea de răspunsuri la solicitări, sau
prin publicarea de materiale de informare,
Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia
în format tipărit sau pe site-urile www.adrcentru.ro și
www.poscce.adrcentru.ro.
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În total, ADR Centru a organizat pe parcursul anului 2014, 8 evenimente majore destinate în
exclusivitate Programului Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității
Economice și a participat la 7
evenimente (cu materiale informative
POS CCE) la care au fost prezente,
în total, peste 1086 de persoane. Pe
parcursul anului 2014, ADR Centru a
distribuit circa 8.304 materiale de
informare și promovare, toate
realizate de ADR Centru în calitate
de OI pentru POS CCE.
Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia
În 11 decembrie 2014 a fost organizată conferinţa regională privind stadiul implementării
POSCCE in Regiunea Centru în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele obţinute în urma
implementării POSCCE de către ADR Centru în calitate de organism intermediar, unele
prezentări fiind realizate de către beneficiari ai proiectelor derulate şi finalizate.
De asemenea, a fost creat sub-domeniul web dedicat exclusiv POS CCE al paginii ADR Centru
www.poscce.adrcentru.ro, cu informaţii pentru beneficiarii de proiecte şi publicul larg. Sub domeniul web POS CCE conține și o hartă cu vizualizare grafică p e regiune, pe județe, pe
domenii sau axe a proiectelor contractate. În total au fost realizate un număr de 84 actualizări
cu informații și noutăți ale paginii de internet, iar această secțiune a site -ului a avut peste
7.604 vizitatori noi, 12.909 accesări pagină, 21.133 pagini vizitate.

Subdomeniu web POS CCE ADR Centru
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Alte activități de informare derulate au constat în:
 Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare,
publicaţie lunară a ADR Centru care
include programele de finanţare
active: 12 ediţii realizate pe parcursul
anului 2014.
 Realizarea de comunicate și articole
de presă referitoare la POS CCE şi
stadiul derulării acestuia la nivel
regional – s-au realizat peste 12
comunicate și articole de presă.
 Actualizarea bazei de date cu massmedia regională şi cu potenţialii
Seminar regional POS CCE decembrie 2014 – Alba Iulia
solicitanţi de fonduri;
 S-au acordat 475 de avize asupra materialelor de informare şi publicitate ale beneficiarilor
 Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format scris)
privind accesarea fondurilor din cadrul Axelor Prioritare 1 și 3 a POS CCE, cereri ce au
vizat în principal: eligibilitatea solicitantului, cheltuieli eligibile, ce avize sunt necesare
asupra materialelor de informare, explicații privind achiziţiile publice etc. S -au soluţionat
pe parcursul anului 2014 un număr de 5 solicitări de informaţii.
 Ca urmare a achiziției de servicii de publicitate prin presa scrisă, pe parcursul anului 2014, au
fost publicate 30 machete de presă, câte 5 machete de presă în fiecare din următoarele ziare:
Unirea - jud. Alba; Transilvania Expres – jud. Brasov; Haromszek – jud. Covasna; Csiki Hirlap
– jud. Harghita; Cuvântul Liber – jud. Mures; Tribuna – jud Sibiu;
 Ca urmare a achiziției de servicii
tipografice, au fost realizate, pe parcursul
anului 2014, ediția nr.1 și ediția nr.2 al revistei
Focus Business Centru şi prima ediție a
broşurii referitoare la proiectele finalizate cu
succes prin programul POS CCE.
 În primul semestru al anului 2014 a fost
realizată pagina web www.poscce.adrcentru.ro,
în format responsive, adaptată utilizării atât pe
dispozitive fixe cât și pe device-uri mobile;
 Ca urmare a achiziției de servicii de
realizare a obiectelor promoționale, pe
parcursul anului 2014, au fost produse 4000
materiale promoţionale.
 În urma derulării procedurilor de
achiziție a serviciilor de realizare a publicităţii şi informării pentru DMI 5.1 și 5.2 au fost
realizate și amplasate autocolantele, banner-ul stradal și 2 roll-up bannere.
 A fost realizată publicitatea proiectelor de finanțare pentru activitatea ADR Centru, în
calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE pe DMI 5.1 și 5.2.
 În data de 19 februarie 2014 a fost organizată întâlnirea de lucru a factorilor de decizie
regionali în care a fost aprobat Raportul privind activitățile de informare și publicitate din
cadrul POS CCE;
 Toate evenimentele organizate au fost promovate intens și pe pagina de Facebook a ADR Centru.
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B. Evaluarea proiectelor depuse de solicitanţi
1. Evaluarea cererilor de finanțare repartizate din Domeniul Major de Intervenţie 1.3
Operațiunea b) - Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor Apel 2 – sesiunea 2
În luna noiembrie 2013 AM POS CCE a repartizat cererile de finanțare depuse din cadrul A xei
prioritare 1 Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului, Operațiunea b) Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor, către 7 ADRuri, iar ADR Centru - OI POS CCE a primit 85
cereri de finanțare din celelalte 7 regiuni
pentru a fi evaluate. Evaluarea proiectelor a
demarat în luna Decembrie 2013 și a fost
finalizată în data de 10.04.2014, după
soluționarea contestațiilor, prin transmiterea
către Comitetul de selecție constituit în cadrul
AM POS CCE a Raportului de Evaluare
Consolidat.
Conform raportului de evaluare consolidat
Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia
rezultatele evaluării sunt următoarele:
 85 proiecte verificate din punct de vedere a conformității administrative și eligibilității, având o valoare a finanță rii nerambursabile solicitate de
9.547.108,72 lei, din care:

43 proiecte au fost admise

38 proiecte au fost respinse

4 proiecte – solicitanții au renunțat;
 43 de proiecte au intrat în faza de evaluare tehnică şi financiară, având o valoare a
finanțării nerambursabile solicitate de 4.771.617,73 lei, din care:

32 de proiecte au fost declarate admise, inclusiv în urma depunerii şi soluționării
contestațiilor, având o valoare a finanțării nerambursabile aprobate de 3.258.185,51 lei

11 proiecte au fost declarate respinse.
În urma ședinței Comitetului de selecție la nivel
național s-a hotărât selectarea pentru finanțare
a proiectelor cu un punctaj de minim 51 de
puncte. Dintre proiectele evaluate în cadrul
ADR Centru s-au încadrat în această limită un
număr de 19 proiecte, care totalizează
1.515.679,91 lei finanțare nerambursabilă.
Aceste proiecte au fost transmise către ADR
din regiunile de implementare în vederea
contractării.

Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia
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2. Evaluarea cererilor de finanțare repartizate din Domeniul Major de Intervenţie 3.1.1
Sprijinirea accesului la broadband și servicii conexe, Apel 2
În luna Februarie 2014 ADR Centru a preluat de la Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale (MCSI) un număr de
203 proiecte depuse în perioada
2010–2011 în cadrul Axei Prioritare
3 – Tehnologia Informațiilor și
Comunicațiilor pentru sectorul privat
și public, Domeniul major de
intervenție 1 Susținerea utilizării
Tehnologiei
Informațiilor
și
Comunicațiilor, Operațiunea 3.1.1
Sprijinirea accesului la broadband și
servicii conexe, Apelul 2, care se
Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia
implementează în Regiunea Centru.
În urma examinării acestor proiecte a rezultat faptul că un număr de 53 de cereri de finanțare
fuseseră admise în urma evaluării de către OIPSI, având o valoare a finanțării nerambur sabile
de 3.021.733,4 lei. Având în vedere că, din aceste 53 de proiecte doar 9 au fost cuprinse în
rapoarte de selecție până la momentul preluării de către ADR Centru, pentru proiectele
declarate admise dar care nu au parcurs etapa de selecție s -a întocmit un raport parțial de
selecție care a fost transmis Comitetului de selecție pentru aprobare.
Pentru alte 6 proiecte dintre cele preluate procesul de evaluare era încheiat, fiind respinse de
către OIPSI. Având în vedere că doar
unul din cele 6 proiecte fusese notificat
asupra rezultatului evaluării, ADR
Centru a transmis scrisorile de
respingere către solicitații a căror
proiecte fuseseră respinse fără să fi fost
notificați. În urma notificărilor transmise
de către ADR Centru, unul dintre
solicitanții notificați a depus contestație
asupra rezultatului evaluării OIPSI.
Semnări contracte POS CCE, Trim I-2014 – Alba Iulia

În total, în cadrul Operațiunii 311 POSCCE, 145 de proiecte au fost evaluate de OI POS CCE
ADR Centru, din care:
 67 de proiecte au fost admise având o valoare a finanțării nerambursabile aprobate de 3.570.003,7 lei;
 64 de proiecte au fost respinse
 14 proiecte au renunţat;
 13 contestații depuse în urma evaluării şi soluţionate, din care:
o 3 admise;
o 10 respinse.
Pe parcursul anului 2014 au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor
Europene rapoarte zilnice /săptămânale privind procesul de evaluare și selecţie.
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C. Contractarea proiectelor selectate
În anul 2014 procesul de contractare a continuat pentru toate operațiunile delegate din cadrul
POSCCE. Termenul limită pentru finalizarea acestui proces a fost 30 Iunie 2014, dată până la
care trebuia finalizată contractare pentru toate operațiunile finanț ate în cadrul schemelor de
ajutor de stat și ajutor de minimis aprobate pentru perioada de programare 2007 –2013.

Semnare contracte și seminarii cu beneficiarii de fonduri POS CCE, Semestrul I 2014 – Alba Iulia

1. Contractarea proiectelor din Operațiunea 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la
1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM
ADR Centru a continuat procesul de contractare aferent acestei operațiuni prin finalizarea,
semnarea și transmiterea către AM POS CCE a celor două contracte pentru care procesul a
demarat la finalul anului 2013. De asemenea, ADR Centru a primit spre contractare de la ADR
de evaluare încă 7 proiecte aferente
acestei operațiuni, admise în urma
soluționării contestațiilor. În prima parte
anului 2014 stadiul procesului de
contractare pentru proiectele finanţate
în cadrul Operaţiunii 1.1.1 A2 era:
 2 contracte rămase în lucru
 7 proiecte primite suplimentar în
urma soluționării contestațiilor
 8 contracte încheiate, cu o valoare
totală de 11.086.494,23 lei și o
valoare a finanțării nerambursabile
de 5.962.046,02 lei;
Discutii punctuale cu beneficiarii de fonduri POS CCE
 un proiect la care solicitantul a renunțat.
În urma încheierii procesului de contractare pentru această operațiune, rezultatele sunt următoarele:
 313 cereri de finanțare depuse de solicitanți din Regiunea Centru
 256 de proiecte au fost selectate pentru finanțare și transmise către ADR Centru în
vederea contractării;
 231 de contracte de finanțare au fost semnate, având o valoare totală de 353,02
milioane lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 183,7 milioane lei ;

Pagina 45 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014



350
300
250

135 proiecte au fost finalizate;
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Pe parcursul semestrului au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor
Europene rapoarte zilnice /săptămânale privind procesul de contractare.
Au avut loc întâlniri individuale cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor de
finanţare şi cu ocazia predării contractelor de finanţare semnate când au fost discutate
aspecte legate de termenele şi documentele menţionate în contractele de finanţare, precum şi
despre procedura de achiziție aplicabilă.
De asemenea, având în vedere modul de derulare a etapei de contractare care presupune
transmiterea etapizată a unor documente, în termen de 30, respectiv 90 de zile de la
semnarea contractelor de finanţare, procesul de contractare a continuat cu verificarea acestor
documente pentru toate contractele de finanţare semnate.
2. Contractarea proiectelor din Operațiunea 1.1.1 A1 Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă
între 1.065.000-6.375.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (Apel 2011)
ADR Centru a demarat în luna ianuarie 2014 procesul de contractare pentru proiectele selectate
în prima etapă în cadrul Apelului 3,
Operațiunea 1.1.1 A1 Sprijin financiar
cu valoarea cuprinsă între 1.065.0006.375.000 lei pentru întreprinderile mici
şi mijlocii, Axa 1 POSCCE.
Evaluarea acestor proiecte a fost
realizată de către AM POS CCE. Din
totalul de 54 de proiecte din Regiunea
Centru, care au fost declarate
conforme și eligibile, un număr de 51
de proiecte au întrunit punctajul minim
și au fost declarate admise.
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În prima etapă de contractare, ADR Centru a primit spre contractare un număr de 25 de
proiecte iar în urma suplimentării fondurilor alocate au fost transmise spre contractare și restul
de 26 de proiecte din Regiunea Centru care, inițial, fuseseră menținute în lista de rezervă.
În urma încheierii procesului de contractare pentru această operațiune, rezultatele sunt următoa rele:
 54 cereri de finanțare depuse de solicitanți din Regiunea Centru declarate conforme și eligibile;
 51 de proiecte au fost selectate pentru finanțare și transmise către ADR Centru în
vederea contractării;
 41 de contracte de finanțare au fost semnate, având o valoare totală de 348,08
milioane lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 174,37 milioane lei ;
 31 contracte sunt in implementare;
 5 contracte sunt finalizate.
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De asemenea, având în vedere modul de derulare a etapei de contractare care p resupune
transmiterea etapizată a unor documente, în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor
de finanţare, procesul de contractare a continuat cu verificarea acestor documente pentru
toate contractele de finanţare semnate.
3. Contractarea proiectelor din Operațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (Apel 2011)
În cadrul acestei operațiuni, ADR Centru a
primit pentru contractare un număr de 9
proiecte pentru care evaluarea s-a
desfășurat la AM POS CCE.
În urma încheierii procesului de
contractare, rezultatele sunt următoarele:
 9 proiecte au fost selectate pentru
finanțare și transmise către ADR Centru
în vederea contractării
 2 contracte de finanțare au fost
semnate, având o valoare totală de
75.500 lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 44.931 lei
 7 proiecte care nu au mai putut fi semnate sau la care beneficiarii au renunțat.
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4. Contractarea proiectelor din Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și
internaționalizare (Apel 2011)
În cadrul acestei operațiuni, ADR Centru a primit un singur proiect pentru contractare.
Contractul de finanțare a fost semnat având o valoare totală de 525.907,87 lei și o valoare a
finanțării nerambursabile de 296.883,33 lei.

5. Contractarea proiectelor din Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor
(Apel 2011, sesiunea 1 și 2)
În cadrul acestei operațiuni au intrat în procesul de contractare atât proiectele selectate din
sesiunea 1, pentru care evaluarea s-a desfășurat la AM POS CCE, cât și proiectele selectate
din sesiunea 2, pentru care evaluarea s-a desfășurat la Agențiile pentru Dezvoltare Regională.
În total, din Regiunea Centru au fost admise 87 de proiecte și au fost selectate pentru finanțare
71 de proiecte care au depășit pragul minim de punctaj pentru finanțare de 51 de puncte.
În urma încheierii procesului de
contractare pentru această operațiune,
rezultatele sunt următoarele:
 87 cereri de finanțare depuse de
solicitanți din Regiunea Centru
declarate conforme și eligibile
 71 de proiecte au fost selectate
pentru finanțare și transmise
către ADR Centru în vederea
contractării, având o valoare
totală de 13.626.645,45 lei și o valoare nerambursabilă de 7.844.929,45 lei ;
 57 de contracte de finanțare au fost semnate, având o valoare totală de 11.192.263,96
lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 6.348.580,7 lei ;
 21 de contracte sunt finalizate;
 9 contracte sunt in implementare.
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6. Contractarea proiectelor din Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și servicii
conexe, Apel 2
În cadrul acestei operațiuni au intrat la contractare atât proiecte pentru care evaluarea a fost
realizată de către OIPSI și care au fost preluate înainte de finalizarea etapei de contractare,
cât și cele evaluate de ADR Centru, numărul total fiind de 120 de proiecte.
În urma încheierii procesului de contractare pentru această operațiune, rezultatele sunt următoarele:
 120 de proiecte au fost admise, având o valoare totală de 8.922.861,45 lei și o valoare
nerambursabilă de 6.423.408,91 lei;
 81 de contracte de finanțare au fost semnate, având o valoare totală de 6.403.817, 05
lei și o valoare a finanțării nerambursabile de 4.556.239,6 lei ;
 72 contracte au fost finalizate.
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Pe parcursul anului au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor
Europene rapoarte zilnice /săptămânale privind procesul de con tractare.
D. Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional
Contracte preluate de la AM POS CCE de către ADR Centru
În cursul lunii Februarie 2014, echipe formate din experții ADR Centru s -au deplasat la sediul
OIPSI în vederea preluării proiectelor din Regiunea Centru aferent e Op. 311, Axa 3 POSCCE.
Au fost preluate, alături de cele
203 proiecte in vederea
evaluării si contractării, un
număr de 91 de proiecte pentru
care contractele de finanțare
au fost semnate și care erau în
implementare. Aceste proiecte
se adaugă celor 231 de
proiecte din cadrul celor 4
Operațiuni delegate din cadrul
Axei 1 (8 aflate în perioada de
implementare şi 223 finalizate /
abandonate), preluate în anul 2013 de la AM POS CCE.
Seminarii de lucru cu beneficiarii de fonduri POS CCE
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Activitatea de monitorizare a celor 322 proiecte preluate de la AM POSCCE si a celor 413
proiecte contractate de ADR Centru, din care 354 proiecte sunt în implementare:
Proiecte preluate de la AM POSCCE
-leiOperațiunea
(valoare finanțare
nerambursabilă)

Număr
proiecte

Valoare totala

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

20

173.871.313,78 140.483.834,01 85.306.282,05

64.493.412,77

163

250.299.152,18 198.121.491,57 130.357.275,23

103.910.000,00

35

4.264.407,18

3.406.782,12

1.514.072,04

1.149.428,33

10

2.840.442,13

2.323.687,27

1.580.631,04

1.206.857,76

3

206.351,86

166.615,80

109.411,00

67.124,72

91

7.909.872,61

5.538.896,53

5.067.074,23

4.550.000,0

322

439.391.539,74 350.041.307,30 223.934.745,59

Seminarii de lucru cu beneficiarii de fonduri POS CCE

Valoarea
eligibilă

Valoarea
finanțării
nerambursabile

Sume
nerambursabile
plătite

175.376.823.58
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Proiecte contractate la ADR Centru
-leiOperațiunea
Număr
(valoare finanțare proiecte
nerambursabilă)
1.1.1. Investiții
Mari
(1.063-6.375 mii
lei)
1.1.1. Investiții
mici
(<1.065 mii lei)
1.1.2
Standardizare
(max. 840 mii lei)
1.1.3
Internaţionalizare
(max. 840 mii lei)
1.3.2 Consultanţă
(max. 170 mii lei)
3.1.1.Sprijin pentru
realizarea retelelor
broadband
TOTAL

Valoare
totala

Valoarea
eligibilă

Valoarea
Sume
finanțării
nerambursabile
nerambursabi plătite
le

41

348.079.613,
98

272.048.115,
25

171.368.923,03

42,799.174,11

231

347.861.293,
23

275.168.042,
98

183.810.990,08

108.619.015,13

2

85.231,24

64.188,10

44.931,67

44.692,20

1

525.907,87

424.119,28

296.883,33

105.399,51

57

11.192.998,9
1

8.919.012,04

6.215.545,36

391.282,50

81

6.291.528,57

4.985.113,39

4.469.905,03

2.811.866,62

413

714.036.573,
80

561.608.591,
04

366.207.178,50

154.771.430,07

Monitorizarea tehnică a constat în principal în:
 Verificarea rapoartelor de progres /de durabilitate depuse de beneficiari: 1018 rapoarte
primite şi verificate
 Efectuarea de vizite de monitorizare / de monitorizare a durabilității: 210 vizite efectuate
 Procesare solicitărilor transmise de beneficiari pentru modificarea contractelor de
finanţare: 1348 notificări/ 106 acte adiţionale.
Seminarii de lucru cu beneficiarii de fonduri POS CCE
 Întocmirea de note în vederea rezilierii
pentru contractele abandonate sau la
solicitarea
beneficiarilor
şi
transmiterea la AM POS CCE.
 Introducerea în SMIS a informaţiilor
privind monitorizarea proiectelor: a
fost finalizata pentru cele 322
contracte preluate de la AM POS
CCE,
iar
pentru
proiectele
contractate la ADR Centru s-au
introdus în SMIS date pentru toate contractele aflate în derulare.
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI: 1 Raport de Progres Trimestrial la TRIM 1, 2, 3
2014, 1 Raport de Progres Anual pentru 2013.
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Verificarea financiară a constat în principal în:
 Verificarea cererilor / dosarelor de achiziţie depuse de beneficiarii Axei 1 şi Axei 3 a POS CCE
Documentul
Depuse de beneficiari
Cereri de prefinanţare
16
Cereri de rambursare
320
Cereri de plata
94
Cereri de ramb. afer. CPL
64
TOTAL
496
Dosare de achiziţie
72
depuse
separat
de
cereri






Verificate de ADR Centru
16
316
94
64
490
67

Plătite de AM
16
281
84
58
459
-

Efectuarea de misiuni de verificare la fața locului – 190
Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a Notificării privind suspiciunea de neregulă
– pentru o cerere de rambursare verificată.
Introducerea în SMIS a informaţiilor privind toate cererile de rambursare verificate
Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a raportărilor solicitate (săptămânal /la
termenele cerute): 50
Organizarea de Seminarii de informare regională pentru beneficiarii Axei 1 şi Axei 3 a
POS CCE şi oferirea permanentă de sprijin în implementarea proiectelor.

Rezultate anticipate în Regiunea Centru, Indicatori
 IMM-uri si ONG-uri sprijinite:
 Locuri de munca nou create:
 Echipamente industriale achiziționate:
 Hale industriale construite / modernizate (mp):
 Echipamente IT achiziționate:

E. Participarea la întâlnirile
organizate de
AMPOSCCE
şi la Comitetul de
Monitorizare a POS CCE
În prima jumătate a anului
2014 reprezentanții ADR
Centru au participat la întâlnirile organizate de către
AMPOSCCE pentru discutarea aspectelor legate de
preluarea atribuțiilor, predare-primire proiectelor, stabilirea / actualizarea procedurilor de lucru.

tangibili prin proiectele POSCCE:
peste 600;
circa 3.000;
peste 2.000;
peste 30.000;
peste 1.000.

Matec CNC Technik Sibiu - Investitii mari prin POS CCE în Regiunea Centru
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Pe parcursul anului 2014 reprezentanții ADR Centru au participat în calitate de observatori /
membri la 2 ședințe ale Comitetului de Monitorizare a POS CCE:
 ședința ordinară – organizată în data de 25 iunie 2014 la București
 ședința ordinară – organizată în data de 23 octombrie 2014 la București.
F. Concluzii privind implementarea POS CCE 2007-2013 la nivel regional
În urma activității desfășurate de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru
POSCCE s-a reușit
 finalizarea evaluării proiectelor depuse
de IMM–uri și ONG-uri din Regiunea
Centru în perioada 2010-2012 în
cadrul celor 5 operațiuni gestionate din
cadrul
Programului
Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, precum și
 semnarea până la data de 30.06.2014
a 413 contracte de finanțare în valoare
totală de 714 milioane lei,
Gini Style Cugir Alba - Investitii mici prin POS CCE în Regiunea Centru
prin care s-au creat premisele pentru
atragerea în Regiune a unor fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 369 milioane lei
pentru sectorul IMM și ONG.
Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat asistența pe parcursul implementării acestor proiecte
până la finalizare, iar prin activitatea de verificare financiară a cererilor de rambursare /plată depuse
de beneficiari s-au realizat demersurile necesare pentru efectuarea plăților de către Autoritatea de
Management și realizarea indicatorilor
prognozați: creșterea cifrei de afaceri,
crearea de noi locuri de muncă, etc,
principalele rezultate fiind:
 finalizarea până la data de 31.12.
2014 a 250 de contracte de finanţare
din cele nou semnate şi a unora din
cele preluate de la AM;
 plata către beneficiari privaţi din
Regiunea Centru a peste 150 milioane
lei finanţare nerambursabilă din
Euro Busines Brasov - Investitii mici prin POS CCE în Regiunea Centru
Fondul European pentru Dezvoltare
Regională şi de la bugetul de stat,
care depăşeşte suma plătită în perioada 2007-2013, anterior delegării atribuţiilor către
ADR-uri, respectiv 143,2 milioane lei;
 realizarea de investiții în extinderea / modernizarea spațiilor de producție, pentru
achiziționarea de echipamente de ultimă generație, pentru adoptarea standardelor
internaționale, promovarea produselor pe piețele internaționale, achiziția de servicii de
consultanta profesioniste precum si pentru asigurarea accesului la broadband și achiziția de
echipamente IT care au crescut competitivitatea sectorului IMM şi ONG.
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COOPERARE EXTERNĂ ŞI DEZVOLTAREA DE
PROIECTE REGIONALE
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Capitolul IV - Cooperare externă şi dezvoltarea de
proiecte regionale
În perioada 1 ianuarie - 31 Decembrie 2014, activitatea de cooperare externă şi dezvoltarea de
proiecte regionale a Agenţiei s-a axat pe două direcţii importante:
 Elaborarea şi implementarea de proiecte regionale;
 Pregătirea unor parteneriate şi proiecte de cooperare intra şi interregională;
 Cooperarea cu partenerii din alte regiuni europene.

A. Implementarea proiectelor regionale şi dezvoltarea de noi proiecte
Serviciul Dezvoltare Programe Regionale are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea de
proiecte regionale. În primul semestru al anului 2014, angajaţii Serviciul Dezvoltare Programe
Regionale au desfăşurat următoarele activităţi:
I.

Implementarea de proiecte regionale

Pe perioada anului 2014, ADR Centru a desfăşurat activităţi în cadrul a şapte proiecte
regionale în calitate de partener, proiecte finanţate prin programe gestionate de Comisia
Europeană, sau Autoritățile de Management Naționale ale Programelo r Operaționale derulate
în România după cum urmează:

1. Proiectul BISNet Transylvania III, finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitate
şi Inovare și implementat în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2014;
2. Proiectul PROMOBIO “Promovarea Programelor Regionale pentru Bioenergie”, finanțat
prin programul Intelligent Energy Europe și implementat în perioada iunie 2011 – mai 2014.
3. Proiectul I4Food: “ Interregional cooperation for competitive and sustainable
regional food industries” (Cooperare interregională pentru industrii alimentare
regionale competitive și durabile), finanțat prin Programul INTERREG IVC și
implementat în perioada decembrie 2011 – decembrie 2014.
4. Proiectul GrisiPlus - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS (GRISI PLUS –
Inițiativa in domeniul Societății Informationale – Geomatica Rurală – PLUS, finanțat prin
Programul INTERREG IVC și implementat în perioada decembrie 2011 – decembrie 2014.
5. Proiectul DIFASS - „Development of interregional financial assistance to SMEs
and of non-grant instruments” (Dezvoltarea asistenței financiare interregionale și a
instrumentelor de finanțare non-grant destinate IMM-urilor), finanțat prin Programul
INTERREG IVC și implementat în perioada decembrie 2011 – decembrie 2014.
6. Proiectul ID-WOOD - “Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD
sector”, (Clusterizare, Inovare şi Design în sectorul lemnului în Sud-Estul Europei), finanțat

Pagina 55 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și implementat în perioada
octombrie 2012 – septembrie 2014.
7. Proiectul „Califică-te pentru viitorul tău“, finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat în perioada mai
2014 – octombrie 2015.

1. Proiectul BISNet Transylvania 2013-2014 „Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru
IMM-urile din Regiunea Centru”
Această inițiativă a fost finanțată în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare al
Comisiei Europene, CIP 2007-2013, EIP fiind implementat pe o perioadă de 2 ani. Obiectivul
principal al proiectului a constat în asigurarea continuității activității Reţelei de Sprijin în Afaceri şi
Inovare pentru IMM-urile din regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru, creată în anul 2008 prin
intermediul primei aplicaţii cu același nume, pentru a contribui la creșterea competitivității acestui
sector. Pentru perioada amintită, proiectul a beneficiat de un buget total de 863.598 Euro din care
bugetul ADR Centru a fost de 177.618 Euro, cu o contribuţie proprie de 71.0 47 Euro.
Pe parcursul anului 2014, în calitate de partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania, ADR
Centru a realizat mai multe tipuri de activităţi, în scopul facilitării accesului mediului de afaceri
regional la servicii de inovare, internaționalizare, informare:
Organizarea la nivelul Regiunii Centru a două workshop-uri marca Enterprise Europe
Network, la Târgu Mureș și Brașov. Workshop-urile au vizat prezentarea Programului pentru
cercetare şi inovare al UE,
Misiune economica in Industria lemnului, exploatare forestiera si utilizarea durabila a biomasei
Orizont 2020 - instrument
economic pentru asigurarea
competitivităţii
pe
plan
mondial a spaţiului european.
Cele două evenimente s-au
bucurat de prezenţa a peste
240 de persoane reprezentând firme, asociaţii de sprijin
pentru întreprinderi, clustere
şi autorităţi locale.
În vederea sprijinirii
cooperării în afaceri și a
dezvoltării
activităţii
de
internaționalizare a firmelor din Regiunea Centru, ADR Centru a organizat 3 misiuni economice în
domeniile energiilor regenerabile, a industriei lemnului și a mobilei, cât și prim irea unei delegații
din Landul Brandenburg formată din 10 companii din diverse domenii de activitate. Scopul principal
al acestor evenimente a constat în facilitarea unor contacte între firme din Regiunea Centru și
firme din țările partenere la aceste evenimente (Ungaria, Bulgaria și Germania). La aceste 3
evenimente au participat 54 entități din Regiunea Centru, în special companii, care au luat parte la
176 întâlniri bilaterale organizate cu reprezentanți ai unor entități din țările amintite mai sus.
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Newsletter-ul „INFO-BISNET” şi „Catalogul surselor de finanţare active – Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare”, inițiate de membrii echipei de proiect ai ADR Centru la începutul anului
2009, au fost editate lunar pe tot parcursul anului 2014. De asemenea, a fost realizat şi transmis în
continuare buletinul informativ lunar de tip InfoWatch prin care se oferă informaţii de actualitate din
diferite domenii de activitate. Cele 2 buletine
Misiune economica Prospectarea oportunitatilor de afaceri
informative sunt transmise către un număr de
intre Landul Brandenburg (DE) si Regiunea Centru (RO)
aproximativ 2.260 de abonaţi.
Au fost oferite o serie de servicii
gratuite de consultanţă firmelor din Regiunea
Centru, constând în acordarea, la cerere, de
răspunsuri la întrebări punctuale pe teme
europene și asistenţă în accesarea
programelor cu finanţare europeană. În anul
2014 echipa EEN ADR Centru a răspuns la
un număr de 118 întrebări ale companiilor din
România sau ale partenerilor din ţările
membre EEN. De asemenea, au fost oferite
servicii de consultanță companiilor din regiunea Centru care ne -au contactat pentru a obține
informații privind sursele de finanțare existente, prevederi legislative în vigoare și oportunități de
colaborare în afaceri. Atragerea de investitori străini în Regiunea Centru şi sprijinirea autorităţilor
locale în acordarea de informaţii potenţialelor companii din străinătate care doresc să investească
în Regiunea Centru se numără printre
activităţile pe care ADR Centru le-a
acordat în anul 2014.
Pentru
asigurarea
unei
bune
implementări a proiectului, membrii
echipei de implementare au participat la
întâlniri de lucru organizate atât la nivel
de consorțiu cât și la nivelul Enterprise
Europe Network România, unde au fost
prezenţi şi reprezentanţi ai Agenției
Executive pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii din cadrul Comisiei Europene.
Stand Enterprise Europe Network in cadrul targului EXPOWOOD 2014
Astfel, pe parcursul anului 2014 a avut
loc două întâlniri ale consorţiului BISNet Transylvania. Datorită preocupărilor constante ale ADR
Centru pentru domeniul energiilor regenerabile, agenția şi-a păstrat calitatea de membru în cadrul
Grupului sectorial pentru Energie Inteligentă al
Enterprise Europe Network, participând la
activitățile comune ale acestuia. Pentru o mai
bună perfecționare în vederea acordării de servic ii
de inovare și internaționalizare IMM-urilor,
reprezen-tanții ADR Centru au participat la 2
seminarii de instruire în anul 2014, cât și la
conferința anuală a tuturor membrilor EEN ce a
avut loc în Torino, Italia.
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2.

Proiectul PROMOBIO “Promovarea Programelor Regionale pentru Bioenergie”

Acest proiect a fost finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și s -a implementat în
perioada iunie 2011 – mai 2014. PROMOBIO a avut ca obiectiv general sprijinirea inițiativelor
regionale în domeniul bioenergiei, în scopul facilitării dezvoltării de noi proiecte de afaceri în acest
domeniu, în regiunile partenere din Polonia, România și Slovacia.
Contractul de finanțare a fost semnat în luna iunie 2011, activitățile proiectului desfășurându -se în
perioada iunie 2011 –mai 2014. În cursul anului 2014 au fost realizate următoarele activităţi:
WP1: Managementul proiectului
Organizarea întâlnirii Grupului de sprijin a
proiectului PromoBio, 7.05.2014, Sfântu Gheorghe
Participare la Întâlnirea Comitetului de
Coordonare a Proiectului PromoBio organizată
la Bruxelles în perioada 20-21 mai 2014
Elaborarea raportului final tehnic și financiar al
proiectului;
WP3: Sprijin pentru iniţiativele regionale în
domeniul bioenergiei
Finalizarea Planului Regional de Acţiune pentru Bioenergie și aprobarea acestuia de către
CDR Centru (februarie 2014).
Elaborarea Măsurilor de Implementare a Planului Regional de Acțiune pentru Bioenergie.
WP4: Iniţierea de proiecte pilot în domeniul bioenergiei
Actualizarea bazei regionale de date
cuprinzând entitățile relevante în domeniul
bioenergiei;
Organizarea întâlnirilor cu partenerii din
cadrul proiectelor pilot în domeniul
bioenergiei (one to one meetings);
Sprijinirea implementării celor 7 proiecte
pilot în domeniul utilizării energetice a
biomasei forestiere,
inclusiv prin
elaborarea studiilor de fezabilitate.
WP5: Construirea capacităţii
Elaborarea si publicarea în limba română a Ghidului pentru producerea și utilizarea
bioenergiei la nivel local prin valorificarea biomasei lemnoas e.
WP6: Comunicare
Prezentarea rezultatelor proiectului PromoBio în cadrul Seminarului ,,Energia verde şi
mediul rural" organizat de ALEA (Alba Iulia 13.02.2014)
Participare la Conferința de diseminare a rezultatelor proiectelor in domeniul bioenergiei
finanțate prin IEE (Bruxelles, 22 mai 2014)
Prezentarea proiectului la Expoziția Expowood 2014.
Participare la elaborarea publicației finale a proiectului;
Traducerea în limba română și tipărirea publicației finale a proiectului .
Proiectul PROMOBIO a avut un buget total de 922.797 Euro, repartizat celor 7 parteneri din
Finlanda, Austria, România, Polonia și Slovacia. Proiectul a fost coordonat de Institutul pentru
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Cercetări Forestiere din Finlanda (METLA). Bugetul ADR Centru în acest proiect a fost de 72 .724
Euro, din care 25% a fost contribuția proprie.

3. Proiectul I4Food - Interregional cooperation for competitive and sustainable regional
food industries.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU a implementat, în calitate de partener, proiectul
I4Food - „Interregional cooperation for competitive and sustainable regional food industries”.
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC şi
implementat pe parcursul a 36 luni
Seminar industria alimentara - Sibiu
în perioada ianuarie 2012 –
decembrie 2014. Obiectivul general
al
proiectului
l-a
constituit
îmbunătățirea
și
dezvoltarea
politicilor locale și regionale în
domeniul industriei alimentare,
sprijinirea
antreprenoriatului
și
creșterea
competitivității
și
durabilității IMM-urilor care își
desfășoară activitatea în domeniul
industriei alimentare.
Contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru la implementarea proiectului a constat
în identificarea de bune practici din Regiunea Centru în șase domenii care au vizat
competitivitatea și sustenabilitatea IMM-urilor din sectorul industriei alimentare.
ADR Centru a beneficiat în cadrul proiectului de un buget total de 104.500 Euro, din care 2.090
Euro a reprezentat co-finanțarea partenerului. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014,
ADR Centru a desfăşurat următoarele activităţi, ca parte a ce lor 3 componente:
Componenta 1 – Management şi coordonare. Ca parte a Componentei 1, au fost realizate
următoarele activități:
au fost întocmite și depuse
Seminar industria alimentara - Sibiu
Cererile de rambursare nr. 4 și 5, pentru
rambursarea cheltuielilor efectuate în
perioada de implementare cuprinsă între
1 iulie 2013 și 30 iunie 2014;
reprezentanții ADR Centru
au participat la întâlnirile Comitetului de
Coordonare și a Comitetului de
Management al proiectului I4Food,
organizate în Matera, Lyon, Bruxelles și
Bologna;
Componenta 2 - Comunicare și diseminare. Pentru promovarea și diseminarea proiectului,
au fost realizate următoarele activități:
au fost realizate broșura intermediară și broșura finală a proiectului în limba română;
personalul proiectului a contribuit cu materialele necesare pentru actualizarea secțiunii
în limba română a website-ului proiectului (www.i4food.eu);
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a fost realizat și diseminat cel de-al III-lea newsletter al proiectului;
reprezentanții ADR Centru au participat la conferința de final a proiectului i4Food,
organizată în data de 7 octombrie 2014, la Bruxelles;
în vederea promovării proiectului și a rezultatelor acestuia și în contextul evenimentului
Open Days 2014, ADR Centru a organizat în data de 20 noiembrie 2014, la Sibiu,
workshop-ul cu titlul ”Politici
locale și europene pentru
susținerea competitivității IMMurilor din industria alimentară”;
diseminarea acestui eveniment sa realizat prin publicarea unui
articol în presă;
în perioada 2-3 decembrie 2014,
reprezentanții ADR Centru au
participat la lansarea noului
Program de Cooperare Teritorială
INTERREG EUROPE, eveniment
care a avut loc la Bologna;
Componenta 3 - Schimb de bune practici. În cadrul Componentei 3, au fost realizate
următoarele activități:
două studii de transferabilitate
privind analiza posibilității transferului în
Regiunea Centru a două bune practici identificate
în Regiunea Rhone Alpes din Franța;
un plan regional de implementare,
privind analiza mediului de transfer a unei bune
practici în Regiunea Centru;
un ghid de bune practici și un
manual cu recomandări de politici adresat Uniunii
Europene.

4.Proiectul GRISI PLUS “Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS”
Este vorba de un proiect de cooperare inter-regională, care a fost finanțat de către Comisia
Europeană, prin FEDR, în cadrul programului Interreg IV C. Proiectul a fost demarat în luna
decembrie a anului 2011, sub coordonarea partenerului lider: Camera de Comer ț și Industrie din
Gers – Franța și a implicat un parteneriat format din 14 instituții din 11 țări, printre care s -a
numărat și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Proiectul a abordat procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă nouă, utilizând informațiile
de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme și aplicații informatice specifice, pentru
îmbunătățirea nivelului de atractivitate economică a zonelor rurale din Europa. Factorii de decizie
de la nivel local și regional pot folosi acest tip de informații în sprijinul elaborării unor planuri și
strategii de atragere de noi locuitori și inițiative economice în zonele rurale cu risc de depopulare.
De asemenea, instrumentele geomantice pot fi folosite pentru promovarea produselor locale și
pentru îmbunătățirea atractivității turistice a zonelor rurale. Proiectul a beneficiat de o alocare
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financiară totală de 1.713.751,22 Euro, pentru o perioadă de 36 de luni, din care bugetul ADR
CENTRU a fost de 89225,16 Euro. Data de finalizare a proie ctului a fost 31 decembrie 2014.

În perioada 1.01.2014 - 31.12.2014, ADR Centru a realizat următoarele activități, ca parte a celor 3
componente ale proiectului:
CP1: În cadrul Componentei 1 - Management și Coordonare, au fost realizate
următoarele activități: realizarea activităților financiare și de management; participarea
activă la conferințele telefonice ale proiectului; participarea la ultimele 2 întâlniri ale
Comitetului de Monitorizare a proiectului, care s-au desfăşurat în Irlanda şi Slovenia;
realizarea și transmiterea Rapoartelor de progres 5 si 6.
CP2: În cadrul Componentei 2 - Comunicare și Publicitate, au fost aduse contribuții la
elaborarea materialelor de comunicare și publicitate ale proiectului; a fost organizat un
eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului; a fost finalizat, tradus și tipărit ghidul
de bune practici al proiectului și s-a asigurat promovarea adecvată în mass-media a
proiectului și rezultatelor sale.
CP3: În cadrul Componentei 3 - Schimburi de bune practici, ADR Centru a depus
eforturi pentru elaborarea unui plan de transfer menit să creeze premisele replicării bunei
practici ”Made in Galway” la nivelul Regiunii Centru. În acest sens ADR Centru a încheiat
un Acord de principiu alături de Consiliul Județean Mureș și un consultant extern, pentru
elaborarea planului de transfer a bunei practici selectate și implementarea acesteia la
nivelul județului Mureș. În sensul obținerii detaliilor tehnice de transfer și implementare a
bunei practici Made in Galway, a fost efectuată o vizită de studiu în Irlanda, găzduită de
inițiatorul bunei practici – Galway County Council. Planul de transfer a fost structurat
astfel încât să poată fi cu ușurință transpus pe formatul unei cereri de finanțare și va fi
putea fi utilizat de către Consiliul Județean Mureș, în măsura în care în viitor vor fi
disponibile linii de finanțare în acest domeniu. Tot în cadrul componentei trei, ADR Centru
a contribuit la activitățile de elaborare a Ghidului de Bune Practici GRISI PLUS, care va
folosi drept sursa de inspirație pentru îmbunătățirea atractivității spațiului rural European.

5. Proiectul DIFASS – „Development of interregional financial assistance to SMEs and of
non-grant instruments”
Acest proiect a fost aprobat pentru finanțare în cadrul programului INTERREG IVC, Prioritatea
1: Inovare și economie bazată pe cunoaștere, pentru o perioadă de 3 ani, cuprinsă între
01.01.2012 - 31.12.2014. Obiectivul principal al proiectului a fost de a contribui la
îmbunătățirea eficienței politicilor regionale pentru internaționalizarea activității IMM -urilor și
facilitarea accesului acestora la finanțare. Consorțiul proiectului a fost format din 26 de
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parteneri, provenind din 16 țări din Europa, care și-au unit forțele pentru realizarea de
schimburi de experienţă privind bunele
practici identificate în regiunile lor, pentru
a dezvolta sau îmbunătăţi politicile în
acest domeniu şi pentru a sprijini
transferul transnaţional de bune practici
selectate spre regiunile partenere.

Workshop organizat in cadrul proiectului
DIFASS - Industrii creative și finanțări colective

Bugetul total al proiectului DIFASS a fost
de 3.077.054,52 Euro, din care ADR
Centru a dispus în cadrul proiectului de
un buget total de 64.409,61 Euro. Din
acest buget contribuția efectivă a ADR
Centru a fost de 2%, iar un procent de
13% a reprezentat co-finanțare națională.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul proiectului DIFASS s-au realizat următoarele activități:
CP1: În cadrul Componentei 1 - Management și Coordonare, au fost realizate următoarele
activități: realizarea activităților financiare și de management; participarea la cea de a cincea
ședință de management, care a
Workshop organizat in cadrul
proiectului DIFASS -Fonduri
avut loc în Bratislava, Slovacia,
Jeremy, Fonduri cu capital de risc
cât și la conferința de final de
si Finantari de tip mezanin si prin
capitaluri proprii
proiect, care a avut loc în
Budapesta, Ungaria; pregătirea
documentelor pentru al cincilea
Raport de progres și pentru cel
de-al șaselea (final) raport de
progres.
CP2: În cadrul Componentei 2
- Comunicare și Publicitate, a
fost realizat și publicat un
comunicat de presă, în presa
online, pentru promovarea
proiectului și a activităților acestuia. De asemenea, a fost realizat și un comunicat de
presă ce a fost publicat, în presa
scrisă, pentru a promova activitățile ce
s-au realizat în cei 3 ani de
implementare a proiectului. În plus, au
fost traduse în limba română și
diseminate
patru
numere
ale
Newsletter-ului proiectului DIFASS, cât
și 16 fișe de exemple de bune practici,
pentru
a
disemina
rezultatele
proiectului la nivel regional.
Conferinta de final de proiect DIFASS
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CP3: În cadrul Componentei 3 - Schimburi de bune practici, ADR Centru a participat
la două workshop-uri, în Slovacia și Suedia, pe tematica: „Industrii creative și
multifinanțare”, şi „Jeremie, Mezzanine, Equity, Venture Capital”. În luna iulie 2014,
ADR Centru a organizat, la Sibiu, seminarul „Politici de sprijin pentru inovare și
internaționalizarea afacerilor” cu scopul
de a colecta informații pentru finalizarea
Planului
de
implementare
pentru
transferul bunei practici PIPE (Inițierea
Planului pentru Internaționalizare) la
nivelul Regiunii Centru. În luna
septembrie Planul de implementare pentru
transferul bunei practici PIPE la nivelul
Regiunii Centru a fost finalizat și postat
pe websiteul www.adrcentru.ro pentru a
putea fi consultat.

6. Proiectul ID:WOOD - Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector
Inițiativa a fost finanțată în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei,
Axa Prioritară – Facilitarea şi inovarea în domeniul antreprenorial, Domeniul de intervenţie –
Dezvoltarea unui mediu propice inovării antreprenoriale. Proiectul a fost Coordonat de Inst itutul
Forestier din Slovenia și implementat în perioada 01.10.2012 – 31.12.2014. Consorțiul
proiectului a fost format din 15 instituţii şi organizaţii din Austria, Bulgaria, Ungaria, România,
Slovenia, Italia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Serbia.
Obiectivul principalul al proiectului a constat în promovarea şi sprijinirea competitivităţii IMM urilor în sectorul prelucrării lemnului în spaţiul Sud Est European, prin împărtăşirea şi transferul
de cunoaştere din domeniul tehnic şi
organizaţional către organisme locale de
sprijin (clustere din domeniul lemnului, centre
tehnologice din domeniul lemnului, ADR - uri)
pentru a aborda deficitele structurale ale
IMM-urilor şi a îmbunătăţi potenţialului
inovativ al sectorului productiv. Bugetul ADR
Centru destinat implementării acestui proiect
a fost de 119,280 de Euro, cu o contribuţie
proprie a ADR Centru de 15% din bugetul
total.
În perioada 1.01.2014 - 31.12.2014 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a desfășurat o
serie de acțiuni aferente pachetelor de lucru 1, 2, 4 şi 5, după cum urmează:
WP1: În cadrul Pachetului de lucru 1 - Managementul financiar și transnațional al
proiectului, au fost realizate următoarele activități: realizarea activităților financiare și de
management; participarea activă la întâlnirile Comitetului de Monitorizare a proiectului, ce
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au avut loc în Bulgaria, Croația și Slovenia; pregătirea documentelor și depunerea spre
aprobare a Rapoartelor de progres 3, 4 și 5.
WP2: În cadrul Pachetului de lucru 2 – Activități de comunicare, au fost aduse contribuții la
elaborarea materialelor de comunicare și publicitate ale proiectului: website, newsletter,
pliante, materiale de promovare. Proiectul a fost promovat în cadrul Târgului internațional
EXPOWOOD ( mai 2015, Brașov) unde ADR Centru a participat cu stand și în cadrul unui
eveniment de diseminare organizat la Alba Iulia în luna decembrie. Proiectul a fost, de
asemenea, promovat în mass-media prin intermediul unor articole, anunțuri radio și
conferințe de presă.

o

o

o

o

WP4: Pachetul de lucru 4 a vizat acordarea de sprijin pentru IMM-urile din industria
lemnului în scopul îmbunătățirii competitivității și capacitații de inovare a acestora.
Următoarele activităţi au fost realizate în cadrul acestei componente:
Organizarea unui eveniment de diseminare împreună cu clusterele din industria mobilei şi a
unui Open Day pentru dezbaterea temelor de interes pentru dezvoltarea unui proiect pentru
dezvoltarea competitivităţii în industria lemnului – Miercurea Ciuc, 27 martie 2014.
Organizarea celui de-al doilea eveniment de diseminare cu titlul ”Formarea profesională a
tinerilor și angajaților - domeniu cheie pentru dezvoltarea competitivității companiilor din
industria lemnului” - în data de 30 mai 2014, la Braşov.
Organizarea celui de al doilea eveniment de tip Open Day – la Brașov, în data de
30.09.2015, având titlul ”Provocări pentru industria regională a lemnului - Soluţii oferite de
proiectul ID:WOOD”
Contractarea serviciilor de consultanţă
pentru realizarea unui proiect pentru
dezvoltarea competitivităţii IMM-urilor din
industria lemnului şi colectarea şi
rezolvarea a minim 20 de probleme
semnalate de companiile din industria
lemnului. Proiectul pentru dezvoltarea
competitivităţii IMM-urilor a fost livrat la
sfârşitul lunii mai, iar la sfârșitul lunii
septembrie au fost furnizate și soluțiile la
cele 33 de probleme semnalate de IMMurile din industria lemnului.

WP5: Pachetul de lucru 5 a vizat consolidarea la nivel transnaţional a rețelei de clustere din
industria lemnului, a centrelor tehnologice, a agenţiilor de dezvoltare regională care au
tangenţă cu acest sector, a universităţilor şi centrelor de proiectare prin crearea unui “cluster
transnaţional”. Următoarele activităţi au fost realizate în cadrul acestui pachet de lucru:
o Participarea la conferinţa internaţională “Cooperare internaţională în industria
lemnului” care a avut loc în Croaţia, în data de 2 iunie 2014.
o Organizarea a două evenimente de promovare a oportunităților oferite de participarea
la noua rețea internațională de sprijin pentru IMM-urile din industria lemnului, creată
în cadrul proiectului ID:WOOD. Cele două evenimente au fost organizate la Sfântu
Gheorghe și respectiv Alba Iulia.
Proiectul a fost finalizat în data de 31 decembrie 2014.
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7. Proiectul ”Califică-te pentru viitorul tău!”
Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 2 ”Corelarea Învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DMI 2.3
”Acces și participare la formare profesională continuă” și va fi implementat pe perioada a 18
luni, în perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015. Proiectul va fi coordonat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională București-Ilfov şi va fi implementat în parteneriat cu Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Centru, SC DAD EXPERTISE SRL, SC LIRA COP CREATIVE SRL,
Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș.
În calitate de partener în cadrul proiectului, Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU va
beneficia de un buget in valoare de 411.774,38 lei, din care 8647,26 lei reprezintă contribuția proprie.
Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de
muncă prin dezvoltarea și implementarea de activități de consiliere/orienta re și programe de
formare profesională continuă pentru 720 de angajați din regiunile București -Ilfov, Centru si
Nord - Vest într-un interval de 18 luni, în vederea obținerii unei calificări complete. Prin acest
obiectiv general, proiectul urmărește promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și
agenților economici prin facilitarea accesului la programe de FPC pentru 720 de angajați în
vederea calificării/recalificării acestora.
Rolul ADR Centru în proiect este de a asigura calificarea 75 de angajați în ocupațiile: ospătar și
patiser, realizarea activităților de management și coordonare la nivelul echipei de
implementare, derularea de activități de informare, promovare și publicitate a proiectului,
activități de stimulare a angajaților pentru participa rea la cursurile de FPC, realizarea de
achiziții conform bugetului aprobat, etc.
În calitate de partener în proiectul ” Califică-te pentru viitorul tău!”, în perioada mai 2014 – 31
decembrie 2014, ADR Centru a realizat următoarele activități:
Reprezentanții ADR Centru au participat la conferința de lansare a proiectului,
organizată în luna mai 2014, la București;
A fost realizată o bază de date cu firmele a căror angajați ar putea beneficia de cursuri
de formare în cadrul proiectului;
Au fost depuse trei cereri de rambursare pentru rambursarea cheltuielilor efectuate în
perioada mai – noiembrie 2014;
A fost demarată activitatea de selecție a persoanelor eligibile în cadrul grupului țintă al
proiectului;
A fost depus dosarul cu documentele pentru acreditarea ADR Centru ca furnizor de
orientare și consiliere profesională.
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8. Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru
Este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin intermediul apelului de propuneri de
selectare a structurilor gazdă
pentru centrele de informare ale
Seminar de informare Europe Direct la Inspectoratul Scolar Judetean Alba
Reţelei Europe Direct în
perioada
2013-2017
și
implementat
în
perioada
ianuarie 2013 – decembrie
2017.
Obiectivul general al Centrului îl
constituie îmbunătăţirea nivelului
de informare al cetăţenilor
Regiunii Centru în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, legislaţia europeană, programele de
finanţare, activităţile instituţiilor europene.
Bugetul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru pentru anul 2014 a fost de
31.850 Euro, din care 20.000 Euro reprezintă finanțarea acordată de Comisia Europeană, iar
11.850 Euro contribuția proprie a ADR Centru.
În anul 2014, echipa Centrului a desfăşurat următoarele activităţi:
 s-au acordat informaţii, consultanţă unui număr de 92 de persoane care s -au adresat
Centrului direct, telefonic şi prin e-mail
 s-a modificat designul paginii de internet www.europedirect-adrcentru.ro şi s-a actualizat
frecvent această pagină cu știri relevate despre activitățile Centrului și ale instituțiilor
europene, știrile fiind accesate de 22.772 de ori pe parcursul anului 2014
Dezbatere Europe Direct pe tema Alegerilor Europarlamentare
– martie 2014, Alba Iulia

 s-au organizat 5 evenimente:
1. Dezbatere referitoare la importanța participării la alegerile europarlamentare,
desfășurată în data de 31 martie 2014, având ca vorbitori sociologi ai Universității 1
Decembrie 2014. Evenimentul a reunit 45 de participanți.

Pagina 66 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

2. Crosul Europei, în data de 9 mai 2014 - Ziua Europei, organizat pe traseele din
perimetrul Cetății Alba Iulia,
evenimentul reunind peste 300
de participanți.
3.
3. Conferinţa ”Oportunități de
finanțare în domeniul culturii:
Programul Europa Creativă –
Cultura și Programul Europa
pentru Cetățeni” (11 iunie 2014),
eveniment organizat la Sibiu
pentru 70 de persoane.
4.
Seminarul ”Politici
locale și europene pentru
susținerea competitivității IMMurilor din industria alimentară” (20 noiembrie 2014), organizat la Sibiu împreună cu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Agricole
Industrie Alimentară și Protecția
Mediului. Evenimentul a reunit peste
70 de persoane.
5. Conferința
regională
„Fondurile
europene și serviciile de sprijin
pentru IMM oferite de ADR Centru”
(11 decembrie 2014) a promovat,
printre altele, posibilitățile de
finanțare de care dispun firmele în
Conferința EUROPA CREATIVĂ – iunie 2014, Sibiu
perioada 2014-2020 prin intermediul
Programelor Operaționale și Programul Orizont 2020.
 s-au tipărit două broșuri pe tema programelor de finanțare Europa Creativă și Erasmus+,
disponibile publicului larg inclusiv pe pagina de internet a Centrului
 s-a realizat o carte electronică ce explică prioritățile Strategiei Europa 2020 și politica de
coeziune a Uniunii Europene.
 s-au
realizat
obiecte
promoţionale,
distribuite
cu
ocazia evenimentelor organizate
 s-au
derulat
două
concursuri: un concurs adresat
jurnaliştilor şi un concurs foto
promovat prin intermediul contului
de Facebook al Centrului.
Premierea Concusului Foto derulat pe Facebook
Decembrie 2014, Alba Iulia
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B. Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională
Această activitate presupune crearea condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii
CENTRU, prin:
 identificarea şi realizarea de parteneriate şi proiecte de cooperare cu regiuni europene,
 atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de cooperare, ce rcetare şi inovare,
 facilitarea participării administrației publice locale şi regionale în parteneriate pentru
dezvoltarea de proiecte de interes local, regional şi european.
Pe parcursul anului 2014, ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la e laborarea și
transmiterea a patru cereri de finanţare în cadrul Programului HORIZON 2020, şi ERASMUS+:
1. GovernBioeco – “Soluții la nivel regional pentru o guvernare participativă în domeniul
bioeconomiei” (Participative bioeconomy governance solutions at regional level).
Proiectul GovernBioeco a fost dezvoltat de către un consorțiu format din Agenția de Dezvoltare
Regională Sud-Transdanubiana, Ungaria care este și coordonatorul consorțiului, ADR Centru,
Provincia Matera din Italia, Universitatea din Koposvar, și alte 5 organizații din Spania, Franța,
Finlanda și Italia.
Obiectivul general al proiectului îl constituie furnizarea de soluții pentru o guvernare
participativă, la nivel regional, în termeni de utilizare a resurselor biologice regenerabile, c are
stau atât la baza producției de hrană pentru animale cât și a produse alimentare pentru
populației, soluții care să aibă ca reper utilizarea durabilă a produselor secundare rezultate din
producție, implicarea actorilor de pe piață, a societății, a util izatorilor finali și a factorilor de
decizie de la nivel politic.
Proiectul a fost depus spre finanțare la sfârșitul lunii iunie 2014 în cadrul programului ORIZONT
2020, cel mai important program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare pentru
perioada 2014-2020, apelul de proiecte Bioeconomie Incluziva, Durabilă și Inovativă, care face
parte din pilonul Schimbări Societale ale Programului ORIZONT 2020. Durata de implementare
a proiectului va fi de 30 de luni, data propusă pentru începerea implem entării proiectului, în
cazul aprobării, fiind aprilie 2015.
Bugetul total al proiectului este de 1.434.593 Euro din care grantul reprezintă 100%. Bugetul
alocat Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este de 124.988 Euro, reprezentând costuri
salariale, administrative, transport, diseminare, elaborarea de studii și analize. Cofinanțarea
aferentă ADR Centru este de 0 Euro.

2.Proiectul CoE4AME – National Center of Excellence for Applied Manufacturing
Engineering (Centru Național de Excelență pentru ingineria de producție aplicată).
Ministerul Educației Naționale, în calitate de inițiator și coordonator al proiectului, în parteneriat
cu ADR Centru, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea P olitehnică din București,
Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software și Institutul FRAUNHOFER IPA și
Fraunhofer EMTH din Germania au elaborat proiectul “CoE4AME – National Center of
Excellence for Applied Manufacturing Engineering”. Acesta a fost înaintat Comisiei Europene
pentru a obține finanțare, în data de 17 septembrie 2014.
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Viziunea proiectul CoE4AME este crearea unei baze operaționale pentru o reformă structurală
a paradigmei științei și inovării în România, în acord cu cele mai bune practici din Europa,
sprijinirea competitivității economice și a sectoarelor de specializare inteligentă din România
pentru a fi printre cele mai performante sisteme de excelență din Europa în cercetare aplicată,
având ca exemplu un model deja consacrat și anume modelul Fraunhofer.
Bugetul total al proiectului a fost de 499.267 Euro aferent unei perioade de implementare de 12
luni. Bugetul care îi revine ADR Centru în acest proiect este de 41.328 Euro din care finanțarea
nerambursabilă reprezintă 100%. Contribuția proprie a ADR Centru la implementarea
activităților proiectului este de 0%.
3.Proiectul Centre of Excellence – IRISS “Integrative Research on Advanced Materials,
Manufacturing, Computing and Communication Intelligence towards the realization o f
Cyber-driven Smart Systems” (Centru de Excelență – IRISS ”Cercetare Integrată în Domeniile
Dezvoltare Materiale, Producție și Informații de Calcul și Comunicare în Vederea Realizării de
Sisteme Cibernetice Inteligente”).
Inițiat și coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, proiectul va fi implementat în
parteneriat cu Ministerul pentru Societatea Informațională din România, Agenția de Dezvoltare
Regională Nord – Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Academia de Științe
Tehnice România, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
Universitatea Sapientia, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii
Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, Cluj IT Cluster, Fraunhofer Gesellschaft din Germania,
Universitatea Tehnică Braunschweig – Germania, Centrul German de Cercetare pentru
Inteligență Artificială – Germania, Institutul Regal de Tehnologie din Suedia și Universitatea Aix
- Marseille din Franța.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va fi implicată în derularea activităților celor 6
pachete de lucru ale proiectului, respectiv: Pachet de lucru 1: Management -ul proiectului,
Pachet de lucru 2: Conceptul de afaceri al Centrului de excelență IRISS, Pachet de lucru 3:
Cercetare științifică și Viziune strategică inovativă, Pachet de lucru 4: Plan de dezvoltare
sisteme cibernetice inteligente, Pachet de lucru 5: Elaborarea unui plan de afaceri pe 10 ani,
Pachet de lucru 6: Diseminarea planului pe parcursul anului de implementare. Atribuția
principală a ADR Centru în cadrul proiectului va fi aceea de a dezvolta, alături de ADR Nord –
Vest și UTCN, o strategie de capitalizare a cercetării în cadrul Centrului de Excelență IRISS
pentru sisteme cibernetice inteligente. Împreună cu Fraunhofer, și resp ectând toate regulile,
legislația și standardele impuse de industrie, va fi elaborat un plan cuprinzător de implementare
a capitalizării cercetării în cadrul Centrului de Excelență IRISS. Acesta va include potențialele
soluții și strategii pentru capitalizarea rezultatelor cercetării, inclusiv înființarea de noi sedii
IRISS în alte regiuni din România.
Bugetul total al proiectului este de 500.000,00 Euro aferent unei perioade de implementare de
12 luni. Bugetul care îi revine ADR Centru în acest proiect es te de 10.000,00 Euro din care
finanțarea nerambursabilă reprezintă 100%. Contribuția proprie a ADR Centru la implementarea
activităților proiectului este de 0%.
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4. Proiectul „A CULTURAL INCUBATORS ECOSYSTEM FOR THE YOUTH EMPLOYMENT”
(Ecosistem de incubatoare culturale pentru creşterea ocupării în rândul tinerilor) a fost inițiat de
către Polul Tehnologic din Pordenone - Italia, având ca obiectiv facilitarea transferului de bune
practici în ceea ce privește crearea și managementul incubatoarelor culturale, în scopul
îmbunătățirii competitivității industriilor creative la nivelul Uniunii Europene.
Proiectul a fost depus spre finanțare în luna septembrie a anului 2014, in cadrul Programului
Erasmus + al Comisiei Europene - Acțiunea 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune
practici - Parteneriate Strategice pentru tineri.
Principala responsabilitate a ADR Centru, în cadrul acestui proiect va consta în crearea unei
metodologii de transfer a bunelor practici între partenerii proiect ului, în ceea ce privește
crearea și managementul incubatoarelor culturale. De asemenea ADR Centru va deține un rol
important în asigurarea unei bune vizibilități a proiectului prin acțiuni specifice de promovare și
publicitate. ADR Centru va contribui, de asemenea, la implementarea tuturor celorlalte activități
ale proiectului.
Durata de implementare a proiectului va fi de 24 de luni. Bugetul total al proiectului este de
370.054,00 Euro cu o contribuție din partea programului Erasmus + de 296.043,20 Euro .
Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților
proiectului este de 30.566,00 Euro. Cofinanțarea aferentă ADR Centru este de 20% din bugetul
eligibil, 6.113,2 Euro.

C. Cooperarea cu partenerii din alte regiuni europene
În decursul anului 2014, ADR Centru a continuat relațiile parteneriale cu Landul Brandenburg Germania și cu Regiunea ”CENTRU” din Republica Moldova.
I.

Activități derulate în cadrul Parteneriatului cu Landul Brandenburg

În anul 2014, ADR Centru a dezvoltat relațiile parteneriale dezvoltate pe parcursul a peste un
deceniu cu Landul Brandenburg din Germania. Acest parteneriat este susținut și prin activitatea
Reprezentantului oficial pentru chestiuni de parteneriat bilateral într e cele două Regiuni
europene, singurul reprezentant de acest gen din România, al cărui birou funcționează din anul
2009 în sediul din Alba Iulia al ADR Centru.
1. Participarea la evenimentul Zilele Landului Brandenburg, Spremberg -2014
Având în vedere bunele relaţii de colaborare dintre Regiunea Centru şi Landul Brandenburg din
Germania, ADR Centru a primit, din partea Cancelariei de Stat a Landului, Invitația de a participa
la ediția anului 2014 a evenimentului Zilele Landului, organizat în orașul Spremberg, în perioad a
5-7 iulie 2014. Delegația Regiunii Centru a avut programate întâlniri cu delegații oficiale diferite
din landul german, în cadrul evenimentului derulat în localitatea Spremberg, pentru promovarea
proiectelor proprii. Vizita a fost organizată de Reprezentantul pentru chestiunile de Parteneriat
bilateral Landul Brandenburg - Regiunea Centru, SC Mancom Centru SRL, prin doamna dr. Birgit
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Schliewenz. ADR Centru, care a suportat integral costurile de participare la eveniment. Durata
deplasării delegației ADR Centru a fost de 6 zile, între 3 și 8 iulie 2014.
Standul Regiunii Centru a fost amplasat chiar în zona centrală a orașului gazdă, aproape de
scena principală pe care s-au desfășurat cele mai importante spectacole. La o distanță de cca 50
m de standul Regiunii Centru s-a aflat
standul principal al Cancelariei de Stat a
Landului Brandenburg, care a grupat
astfel toți partenerii instituționali ai
administrației într-o zonă centrală și ușor
accesibilă pentru publicul larg. Ministrul
Președinte al Landului Brandenburg, dr.
Dietmar Woidke, a vizitat aceste standuri
în cursul zilei de sâmbătă, 5 iulie 2014.
Pe parcursul celor 2 zile ale evenimentului, organizatorii au estimat că au
participat peste 100.000 de cetățeni,
dintre care peste 15.000 au vizitat zona
centrală, dedicată instituțiilor publice și
partenerilor lor. Acești participanți au
trecut și pe lângă standul Regiunii Centru, unde s-au distribuit peste 4.200 materiale de informare
(pliante, reviste, broșuri, hărți, CD-DVD etc), atât cele ale județelor Alba, Brașov, Covasna,
Harghita, Mureș și Sibiu, precum și a orașelor importante din aceste județe, dar și revistele,
broșurile și pliantele editate de Agenție în limba germană.
Referindu-se la standul Regiunii Centru de la Spremberg, Primul ministru al lan dului, dr. Dietmar
Woidke, a primit invitația de a vizita Regiunea Centru și a subliniat exemplul dat de ADR Centru
pentru multe instituții europene, în domeniul dezvoltării de parteneriate internaționale și a arătat
că are în vedere proiectele pe care Regiunea Centru, prin ADR Centru sau prin autoritățile locale,
le-au dezvoltat în parteneriat cu echipe de specialiști germani. Dânsul a precizat că știe detalii
despre preocupările române privind dezvoltarea sistemului de educație după model german,
despre
calificarea
și
recalificare
profesională, dar și despre interesul foarte
mare arătat în domeniul dezvoltării
turismului, sau al utilizării eficiente a
resurselor regenerabile de energie,
domeniu în care noi avem o experiență
foarte mare. În scurta sa expunere
referitoare la România, Dr. Dietmar
Woidke a confirmat că va vizita cât mai
curând România și Regiunea Centru.
Participarea
la
evenimentul
din
Spremberg nu a avut doar un rol de
informare și promovare a oportunităților turistice, ci și de pregătire a un or noi teme pentru
dezvoltarea de proiecte regionale bilaterale, finanțate din fonduri europene. În acest context,
experții ADR Centru au discutat cu omologii lor germani despre teme europene actuale, în
special referitoare la eficiența energetică și protecția mediului.
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2. Vizita de lucru în Landul Brandenburg
La invitația SC ManCom GmbH, responsabil pentru parteneriatul între Landul Brandenburg și
Regiunea Centru, o delegație a ADR Centru a efectuat o vizită de lucru în Germania, la Potsdam.
Vizita a avut un pronunțat caracter tehnic, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de proiecte
finanțate din fonduri structurale în domeniul reabilitării unor situri industriale, a unor centre pentru
tehnologie și start-up’s, parcuri științifice în zona Potsdam. Subiectul discuțiilor în cadrul întâlnirilor
la aceste obiective a fost cel legat de planificarea și finanțarea acestor proiecte, implementarea și
urmărirea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți iniț ial, precum și asigurarea funcționării acestor
structuri după expirarea perioadei de implementare. De asemenea, o temă importantă a fost aceea
a dezvoltării în continuare a unor astfel de proiecte și modalitatea de integrare a acestora cu
proiecte în domeniul învățământului, în domeniul social și al infrastructurii de transport.
Prima întâlnire de lucru a avut loc la
Ministerul Economiei din Potsdam,
cu secretarul de stat Dr. Carsten
Enneper, în cadrul căreia s-a
discutat
despre
continuarea
parteneriatului
între
Regiunea
Centru și Landul Brandenburg, cu
precizarea că acest parteneriat s-a
dezvoltat și a evoluat constant în
domeniul dezvoltării instituționale a
ADR Centru. La Berlin a avut loc
întâlnirea cu reprezentanții firmei
Întâlnirea cu Secretarul de Stat dr Carsten Enneper
Euro-Cert GmbH, care are ca obiect
de activitate formarea profesională, învățământul dual, cercetarea privind dezvoltarea profesională .
Temele discutate au vizat dezvoltarea în parteneriat cu firmele private a unor proiecte comune
pentru pregătirea angajaților sau a viitorilor angajați și modalitățile prin care se pot derula proiecte
pentru formare profesională. Au fost dezbătute două modele: formarea profesională în România și
o perioadă de practică în Germania, iar alt model vizat ar fi ca oamenii să fie pregătiți în Germania
și apoi să aibă posibilitatea de a-și deschide firme mici în Romania. S-a convenit că este utilă
efectuarea unui studiu în ambele țări pentru a afla oportunitățile de pregătire profesională în
prezent și viitor, ceea ce ar sprijini ambele țări în
acest domeniu.
În cadrul acestei vizite, la Potsdam a fost
semnat un acord de parteneriat între ADR
Centru și Institutul CEBra e.V. din Cottbus,
acord care vizează dezvoltarea unui proiect
comun în domeniul cercetării-dezvoltării, al
transferului tehnologic și al schimbului de bune
practici în domeniul eficientizării utilizării
energiei. Acest acord continuă o colaborare mai
veche în acest domeniu între cele două instituții
din cadrul proiectului RenERgEuReg, prin care
Semnarea Protocolului de colaborare cu Institutul CeBra eV Cottbus
s-a elaborat Strategia privind utilizarea
resurselor de energie la nivelul Regiunii Centru, această Strategie fiind prima de gen din țară. Ca
urmare a derulării proiectului RenERgEuReg, în anul 2010 ADR Centru a fost recunoscută și
desemnată de către Directoratul General pentru Energie (DG Energy) din cadrul Comisiei
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Europene, pentru a reprezenta și promova interesele UE, respectiv în calitate de coordonator
regional al Convenției Primarilor, pe tema reducerii cheltuielilor și co nsumurilor de energie și emisii
poluante la nivel urban.
În cadrul acestei vizite de lucru, delegației ADR Centru i s -au alăturat reprezentanți ai CJ Alba, ai
Parcului Industrial Cugir și Universității Tehnice Cluj – filiala Alba Iulia și împreuna s-au efectuat
vizite la Wissenschafts Park din Potsdam-Golm; la Agentia Viitorului unde funcționează un centru
de afaceri care se ocupă cu dezvoltarea de clustere, energie, comerț exterior ; dar și la Centrul
Tehnologic din Wildau. Toate aceste vizite au urmărit documentarea în domeniul creării și
funcționării Parcurilor de Transfer
Tehnologic. Vizita în Germania s-a
încheiat cu o întrevedere oficială a
delegației române cu ambasadorul
României în Germania, domnul
Lazăr Comănescu. Aceasta a fost
cea mai bună oportunitate de
promovare a Regiunii Centru la
nivelul Germaniei, ținând cont de
interesul deosebit manifestat de
Ambasada română față de relațiile
Primirea delegației Regiunii Centru la Ambasada României din Berlin
bilaterale dintre Regiunea Centru și
Landul Brandenburg.

3. Alte activități de parteneriat derulate în comun cu Landul Brandenburg
a). Forumul de Cultură German, în cooperare cu Landul Brandenburg, prin activitatea
responsabilului cu parteneriatul pentru Regiunea Centru din România, beneficiind de sprijinul ADR
Centru a organizat o expoziție cu titlul ”Toleranța și multiculturalismul în două regiuni partenere din
Germania și România”. Manifestarea este susținută de către Centrala Națională Brandenburg
pentru formare politică și plasează cele două regiuni în centrul discuțiilor europene actuale.
Vernisajul expoziției a avut loc la începutul lunii iunie 2014, la Ambasada Românei din Berlin .
Panourile reprezentând similitudinile, dar și
Panouri din cadrul Expoziției privind Toleranța și multiculturalismul
diferențele între cele două culturi, au fost
expuse atât la evenimentul Zilele Landului
Brandenburg, cât și la Cancelaria de Stat a
Landului, din Potsdam, iar în toamna anului
2014 au fost aduse în Regiunea Centru. Toți
cei care au văzut expoziția itinerantă au
descoperit similitudini surprinzătoare între
Landul Brandenburg și Transilvania, în
special Regiunea Centru.
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Proiect cultural teatral pentru tineri

b). Organizarea de spectacole comune între tinerii de
la Școala Sf. Iosif din Alba Iulia și colegii lor din
Brandenburg, în special din orașul Cottbus, care au
pus în scenă, exclusiv în limba germană, mai multe
piese de teatru, scrise de autori germani. În landul
german este pentru prima dată când se realizează un
astfel de parteneriat cultural, cu o țară din sud-estul
Europei. Manifestarea a avut loc în cadrul unui
festival denumit ”Întâlniri între generații”.

c). Misiune economică germană. La jumătatea lunii octombrie 2014 o delegație de oameni de
afaceri germani a discutat cu reprezentanți ai mediului public și privat din Regiunea Centru
despre principalele puncte de succes ale unui proiect implementat din fonduri nerambursabile,
dar și care sunt principalele probleme cu care se confruntă economiile regionale. Împreună cu
partenerii români, membrii misiunii economice germane, care au reprezentat județul Prignitz, au
discutat despre cele mai
importante domenii în
dezvoltarea unei regiuni.
Misiunea economică a
fost organizată tot de
Reprezentantul
pentru
chestiuni de Parteneriat
bilateral româno-german
și a căutat contacte de
lucru în domeniul turismului, al afacerilor din gastronomie, al prelucrărilor
metalice, al logisticii și cel
Conferința regională organizată cu ocazia Misiunii Economice germane în Regiunea Centru
al plasării forței de muncă,
– Octombrie 2014
dar și din domeniul bancar
și al investițiilor. În cadrul acestei vizite partea română s-a documentat în legătură cu crearea și
funcționarea parcurilor de transfer tehnologic, activitate care va fi finanțată din Programul
Operațional Regional 2014-2020.
Delegația germană a fost formată din reprezentanți ai unor organizații de sprijin social, oameni
de afaceri din Prignitz, reprezentanți ai sistemului bancar, ai sistemului educațional și de
formare profesională, precum și reprezentanți ai autorităților de promovare a regiunii și ai
turismului. Din partea Regiunii Centru au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și
regionale, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului bancar, ai inspectoratului școlar, ai
AJOFM, dar și reprezentanți ai unor agenții de turism, producători de produse tradiționale și din
sistemul bancar.
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II. Activități derulate în cadrul Parteneriatului cu ADR Centru Moldova
În anul 2014, ADR Centru a continuat relațiile parteneriale demarate în anul 2012 cu Agenția
având același nume din Regiunea Centru, Republica Moldova.
În cadrul comun de cooperare dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru România și
Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova, la începutul lunii decembrie
2014 s-a desfășurat o nouă activitate bilaterală. O delegație din Republica Moldova a vizitat
Alba Iulia cu ocazia
sărbătoririi
Zilei
Naționale a României
și a participat la
câteva
runde
de
discuții la sediul ADR
Centru
România,
vizitând mai multe
proiecte REGIO, în
cadrul stagiului de
pregătire
privind
pregătirea documentelor de planificare și programare a dezvoltării. Seminarul organizat la Alba
Iulia a răspuns necesității de documentare a partenerilor regionali din Republica Moldova, care,
în calitate de stat care și-a depus candidatura la aderarea în UE, își îmbunătățește procesul de
programare financiară a fondurilor nerambursabile euro pene. Deoarece ambele Agenții de
Dezvoltare Regională partenere au interese comune și doresc să dezvolte cooperarea lor
bilaterală, în cadrul discuțiilor purtate la începutul acestei luni s -a convenit ca fiecare partener
să încerce să definească noi coordonate pentru schimbul de experiență în anul 2015, prin
proiecte europene comune. O formă concretă de cooperare se va concretiza într -o inițiativă
Europe Direct a Agenției din România, care antrenează într-un proiect de schimburi culturale și
sociale chiar și cetățenii din Republica Moldova. Pe de altă parte, este foarte posibil ca experți
ai ADR Centru din România să colaboreze cu colegii lor moldoveni în organizarea unui
important seminar destinat dezvoltării afacerilor în teritoriile de dincolo de Prut, în cea de-a
doua jumătate a anului următor.
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DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI
ACTIVITATEA SERVICIILOR SUPORT
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CAPITOLUL V – DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI
SERVICIILE SUPORT
Toate activitățile și rezultatele Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au fost susținute de
activitatea serviciilor suport: asistență tehnică, audit intern, resurse umane, juridic, IT și contabilitate.
Pe parcursul anului 2014, Serviciul Asistență Tehnică al ADR Centru a derulat activități
privind implementarea contractelor de finanţare încheiate cu MDRAP din Axa 6 – Asistenţă
Tehnică a POR, DMI 6.1 şi DMI 6.2: ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2013 – 30.09.2015 pentru
OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 –
2013” finanțat prin DMI 6.1 și ”Sprijin acordat
în perioada 01.01.2013 – 31.07.2015 pentru
OI din cadrul ADR CENTRU în informarea şi
publicitatea la nivel regional privind POR 2007
– 2013” finanțat prin DMI 6.2.
În acest sens au fost elaborate și transmise la
AM POR a 8 rapoarte de progres, care să
reflecte activităţile derulate prin contracte şi
rezultatele obţinute pe parcursul anului 2014,
precum şi în elaborarea şi transmiterea la
MDRAP a 8 cereri de rambursare (4 aferente
DMI 6.1 și 4 aferente DMI 6.2).
De asemenea, Serviciul Asistență Tehnică a derulat și activități privind implementarea
contractului de finanţare „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de
Dezvoltare al polului de creştere Braşov”, finanţat din axa prioritară 1 a Programului Operaţional
Asistenţă Tehnică, DMI 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor
structurale” care au constat în principal în elaborarea şi transmiterea la AM POAT a 4 rapoarte
de progres, care să reflecte activităţile derulate prin contract şi rezultatele obţinute pe parcursul
primului semestru al anului 2014 și a 4 cereri de rambursare.
Scopul auditului intern este să contribuie la realizarea obiectivelor ADR Centru oferind o
evaluare independentă a sistemelor de control intern ale ADR Centru. În cursul anului 2014,
Serviciul Audit Intern din cadrul ADR Centru:
 A desfășurat misiuni de audit intern în
conformitate cu Planul de audit intern
pentru 2014 (4 misiuni aferente POR,
2 misiuni aferente POS CCE și o
misiune pentru activitatea internă),
 A acordat suport pe parcursul
misiunilor de audit extern desfășurate
la nivelul ADR Centru (2 ale Autorității
de Audit pentru activitatea aferentă
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POR, 2 ale Autorității de Audit pentru activitatea aferentă POS CCE, o misiune de
evaluare a AM POS CCE), inclusiv urmărirea și raportarea implementării recomandărilor,
A realizat planificarea misiunilor de audit intern pentru 2015 (plan anual de audit intern
pentru 2015), precum și planificarea strategică (plan multianual de audit intern 2015-2017),
A realizat modificarea manualelor de audit intern (pentru POR și pentru POS CCE) în
conformitate cu legislația în vigoare și cu îndrumarea acordată de Unitatea de audit de la
nivelul MDRAP, respectiv MFE.

Prin activitatea Serviciului de Resurse Umane s-au creat condiţiile propice de derulare a
celorlalte activităţi ale Agenţiei. Astfel în cursul anului 2013 s -a modificat Organigrama ADR
Centru prin includerea unui nou departament – Organismul Intermediar pentru POS CCE - care
are prevăzut un număr de 24 de persoane. Pe lângă activitatea de administrare a personalului,
serviciul a realizat recrutarea și angajarea a 9 noi
persoane (4 persoane în cadrul OI POS CCE, 5 persoane
în cadrul OI POR) și transferul personalului din cadrul altor
departamente/servicii
în
cadrul
Departamentalului
Organism Intermediar POR și POS CCE si includerea unor
angajați în cadrul personalului suport pentru Organism
Intermediar POR și POS CCE. s-au alocat atribuții privind
implementarea POS CCE pentru 3 persoane din cadrul
departamentului Managementul informației si Gestionarea
Documentelor , 1 persoana din cadrul serviciului RU. Tot
în cursul anului 2014, 5 persoane și-au încetat raporturile
de muncă cu ADR Centru. L-a sfârșitul anului 2014 s-a
făcut evaluarea personalului.
Astfel ADR Centru avea la sfârşitul anului 2014 un număr 121 de angajaţi din care 112 activi.
Indicele fluctuaţiei personalului la sfarsitului anului 2014 a fost de 4,14% comparativ cu anul
2013 în care indicele reprezenta un procent de 4,79%. În cursul anului 2014, 34 de angajaţi ai
Agenţiei au participat la programe de instruire din următoarele domenii: ajutor de stat,
prevenirea situațiilor de frauda, incompatibilitate, conflicte de interese si neregul i, arhivare
electronică și clasică, control intern.
Asistenţa juridică acordată în cadrul
Serviciului Juridic a constat în:
reprezentarea Agenţiei în faţa instanţelor
judecătoreşti, organelor de urmărire
penală, precum şi în raporturile acestora cu
autorităţile şi instituţiile publice; asistenţă
juridică
şi
consiliere
pentru
departamentele/serviciile din cadrul ADR
Centru;
soluţionarea
contestaţiilor,
plângerilor, altor cereri cu caracter juridic
sau litigios; verificarea şi vizarea contractelor încheiate de Agenţie conform legislaţiei
comerciale si civile şi intereselor Agenţiei, a contractelor de finanţare încheiate în cadrul POR
2007 - 2013 / POS CCE 2007 - 2013 sau în cadrul altor programe; participarea în achiziţiile

Pagina 78 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

interne de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul cărora Agenţia este autoritate contractantă;
avizarea şi contrasemnarea actelor juridice şi dispoziţiilor directorului general.
Pe parcursul anului 2014, Departamentul Managementul Informației și Gestionarea
Documentelor a desfăşurat următoarele activităţi:
 a asigurat funcționarea infrastructurii SMIS, a coordonat și sprijinit activitatea de introducere
a datelor oferind totodată consultanță și instruire pentru utilizatori ;
 a oferit consultanţă de specialitate utilizatorilor de tehnică de ca lcul angajaţi în cadrul ADR
Centru, asigurând totodată funcţionarea infrastructurii tehnice: calculatoare, echipamente de
rețea, echipamente de comunicații, servere, echipamente de stocare date ;
 în cadrul Sistemului de Management al Documentelor au fost i mplementate diverse
mecanisme astfel încât datele disponibile în Registratură să poată fi exportate în modulul
eArhivă și apoi în „Sistemul de gestiune şi arhivare a documentelor de implementare a POR”
dezvoltat de MDRAP;
 a fost continuat procesul de arhivare electronică a documentelor aferente POR și importul
acestora în baza de date a MDRAP astfel încât toate documentele curente de implementare
POR sunt îndosariate, scanate, verificate și
arhivate în format electronic;
 a fost consolidată infrastructura IT în
vederea salvării și asigurării securității
datelor în format electronic (echipament de
salvare date, servicii de mentenanță în
vederea asigurării disponibilității de nivel
înalt a infrastructurii IT a Instituției);
 a fost consolidată infrastructura IT în
vederea asigurării condițiilor necesare
desfășurării activității personalului din cadrul
departamentului OI POS CCE(echipamente
de rețea, echipamente de calcul, programe
software, instruiri);
 a asigurat actualizarea paginilor web ale Agenției (www.adrcentru.ro, www.regio-adrcentru.ro
și www.poscce.adrcentru.ro/) cu informațiile furnizate de către departamentele/serviciile ADR
Centru - au fost create/actualizate 427 de pagini ale site-ului ADR Centru;
 a fost asigurat suportul în organizarea diferitelor evenimente ale Agenţiei prin multiplicarea
diferitelor materiale dar şi asigurarea logisticii pe parcursul evenimentelor ;
 a participat la realizarea achizițiilor prin definirea specificațiilor tehnice și participare la
procesul de evaluare.
În cursul anului 2014 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la:
 Organizarea și coordonarea activității Departamentului Economic, respectarea reglementărilor contabile specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial și, în special, activităților
cu destinație specială desfășurate de către ADR Centru, a tuturor operaţiunilor financiar
contabile, care afectează patrimoniul Agenţiei, cu respectarea legislației în vigoare;
gestionarea patrimoniului Agenției;
 Respectarea principiilor contabile generale, respectiv principiul contin uității activității
principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul intangibilității exercițiului
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financiar, principiul necompensării între elementele de activ și de datorii sau î ntre elementele
de venituri si cheltuieli;
Verificarea, analiza şi controlul operaţiunilor financiar - contabile, înregistrate, conform
legislaţiei; supervizarea activității departamentului economic. Exercitarea controlului financiar
preventiv conform legislației și procedurilor operaționale interne î n faza de angajare,
lichidare, ordonanțare și plată;
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;
Implementarea Contractelor de servicii
încheiate cu MDRAP, Ministerul Fondurilor
Europene și Ministerul Economiei – cu
finanțare din Axele de asistență tehnică
POR, POS CCE și POAT. Gestionarea
actelor contabile, evidențierea tuturor
operațiunilor financiar contabile pe conturi analitice distincte;
Întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile;
Gestionarea proiectelor regionale aflate in implementare, evidențierea distinctă a tuturor
operațiunilor financiar contabile generate de implementarea lor;
Analizarea modului de utilizare a resurselor materiale și financiare ale Agenției, prin
utilizarea informației economice;
Analizarea capacitații de încasare a veniturilor prevăzute, pentru fiecare sursa de finanțare,
conform Bugetului, realizarea fluxului de numerar, semestrial și anual;
Analizarea semestriala a modului de încadrare a cheltu ielilor in prevederile bugetare;
Efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor bănești ale personalului, verificarea
calculului si eliberarea drepturile salariale ale personalului agenţiei, plata contribuțiilor la
bugetul consolidat al statului, conform legislației;
Calcularea si plata la timp a obligaţiilor bugetare şi cele faţă de furnizori;
Organizarea operaţiunile de casă conform actelor normative în vigoare, verificarea și plată
deconturile de cheltuieli ale
salariaţilor trimişi în deplasare
conform documentelor justificative
şi a Ordinului de deplasare;
Elaborarea documentele lunare de
sinteză, balanţa de verificare
analitică, registrul jurnal, note
contabile;
Respectarea principiilor conceptelor și recomandărilor pentru
utilizarea evaluării riscurilor ca un
instrument principal de control;
Asigurarea aprovizionării continue cu bunuri materiale consumabile necesare desfăș urării
activității personalului;
Asigurarea întreținerii în vederea bunei funcționări a parcului auto al Agenției.

Pagina 80 din 84
Raport activitate ADR Centru – Anul 2014

 Asigurarea întreținerii tuturor spațiilor Agenției.
 Organizarea și coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei, determinarea
rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii, cu
respectarea normelor legale in vigoare;
 Asigurarea valorificării inventarierii patrimoniului Agenției cu respectarea principiilor contabile specifice;
 Întocmirea situaţiilor financiare anuale, bilanţul contabil precum şi alte rapoarte şi situaţii in
vederea prezentării Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru și auditarea acestora de
către un auditor independent conform legislației specifice ;
 Verificarea situațiilor financiare anuale și întocmirea Raportului cenzorilor, pentru fiecare an financiar;
 Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, a bugetului multianual şi a
execuţiei bugetare.
 Aplicarea şi actualizarea la nevoie a manualelor de proceduri interne, care sunt în
gestionarea Departamentului Economic.
Activitatea financiară a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru este prezentată în detaliu
în Raportul privind execuţia bugetară a ADR Centru pentru anul 2014.
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CONCLUZII
Activitatea ADR Centru în anul 2014 s-a axat în principal pe implementarea la nivel regional a
Programului Operaţional Regional 2007-2013, pe activităţile de planificare şi programare
regională în vederea pregătirii pentru noua perioadă de programare 2014 -2020, pe
implementarea operațiunilor din cadrul Axelor prioritare 1 și 3 a POS CCE 2007 -2013 care a fost
delegată către ADR Centru, precum şi pe implementarea de proiecte regionale de cooperare
intra şi interregionale.
Astfel, putem concluziona acțiunile principale:
Finalizarea și aprobarea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a Planului Regional
de Dezvoltare 2014-2020 şi elaborarea de studii suport și strategii pentru pregătirea noii
perioade de programare 2014-2020 prin realizarea de întâlniri cu grupurile parteneriale şi
dezvoltarea portofoliului de proiecte regional;
Informarea rețelei parteneriale regionale de planificare cu privire la procesul de programare
la nivel național și consultarea membrilor acesteia cu privire la documente le de planificare și
programare elaborate la nivel regional, precum şi în ce privește dezvoltarea portofoliului
regional de proiecte Continuarea procesului de identificare şi dezvoltare a portofoliului de
proiecte regional necesar pentru implementarea PRD 2014-2020;
Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru și elaborarea Studiului
privind comunitățile defavorizate (romi) din Regiunea Centru ;
Evaluarea şi selecţia a 53 de proiecte depuse în cadrul Regio ;
Semnarea a 55 contracte de finanţare în anul 2014, în cadrul Programului Operaţional
Regional, contracte având o valoare totală a sumei solicitate de 45,22 milioane euro;
Monitorizarea proiectelor contractate în cadrul Programului – 489 proiecte contractate până
la 31.12.2014 având o valoare a sumei solicitate de 586,93 milioane euro, la care s -au
realizat 435 de vizite trimestriale de monitorizare în anul 2014 ;
Verificarea a 249 cereri de rambursare în cadrul POR, la care s -au realizat 127 vizite în
teren. Verificarea a 99 de dosare de achiziții;
Derularea activităţilor de informare şi publicitate privind Regio 2007 -2013 (distribuirea şi
elaborarea de materiale de informare – pliante, broşuri, reviste, newsletter – 21.000 materiale
de informare și promovare, din care peste 4.000 publicații editate de AM POR, la care s-au
adăugat circa 8.000 de publicații editate de ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar
pentru POR, precum și peste 8.900 obiecte promoționale realizate de ADR Centru);
Organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri, evenimente cu potenţialii
solicitanţi de fonduri şi cu beneficiarii de proiecte (109 de evenimente la care au participat
peste 2500 de persoane din cadrul autorităţilor naţionale, autorităţil or locale, mediului de
afaceri, societăţii civile etc);
Asigurarea de consultanţă şi asistenţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, în cadrul
Regio 2007-2013, prin cele 149 cereri de informaţii rezolvate;
Derularea activităților de informare și publicitate la nivel regional pentru POS CCE: realizarea și
aprobarea Planului de Comunicare regional pentru POS CCE; organizarea a 8 evenimente pentru
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beneficiari și potențiali beneficiari la care au participat 90 persoane, și a participat la 7 evenimente
(cu materiale informative POS CCE) la care au fost prezente în total, peste 1086 de persoane ;
Distribuirea a circa 8300 materiale de informare și promovare; derularea unei campanii de
informare în presa scrisă; demararea realizării de materiale tipografice și obiecte promoționale;
Evaluarea și selecția a 91 cereri de finanțare repartizate la ADR Centru de Autoritatea de
Management pentru POS CCE pe operațiunea 3.1, care s-au adăugat celor 231 de
proiecte din cadrul celor 4 Operațiuni delegate din cadrul Axe i 1;
Contractarea a 413 de proiecte de la nivel regional cu o valoare totală a sumei solicitate de
366,21 milioane lei;
Monitorizarea a 322 de proiecte preluate de la AM POS CCE , cu o valoare totală a sumei
solicitate de 223,93 milioane lei, la care au fost plătite ca urmare a cererilor de rambursare
depuse și verificate suma de 175,38 milioane lei;
În cursul anului 2014 s-au realizat activităţi de implementare la 8 proiecte regio nale din
domeniul bioenergiei, serviciilor de sprijin pentru IMM-uri, favorizarea tranziţiei de la şcoală
la viaţa activă, cooperare în dezvoltarea competitivităţii industriei alimentare, utilizarea
instrumentelor moderne pentru promovarea mediului rural, cooperarea între clustere în
domeniul prelucrării lemnului și informare cetățeni pe domeniile și politicile UE. Aceste
proiecte sunt implementate la nivel regional de către ADR Centru şi au o valoare totală de
721.288,71 euro;
Pe parcursul anului 2014, ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la elaborarea și
transmiterea a patru cereri de finanţare în cadrul Programului HORIZON 2020, şi
ERASMUS+.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi-a continuat activitatea sa în domeniul gestionării
fondurilor nerambursabile la nivel regional (prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013 și
Programul POS CCE 2007-2013), a atras cât mai multe fonduri în Regiune care să sprijine
activitatea Agenţiei şi a actorilor regionali în procesul de dezvoltare a Regiunii, a promovat
sursele de finanţare disponibile şi a sprijinit potenţialii solicitanţi în accesarea acestora . De
asemenea, ADR Centru a continuat activitatea de elaborare a documentelor strategice
regionale, în special prin finalizarea Planului Regional de Dezvoltare 2014-2020 şi de pregătire
a portofoliului de proiecte regional necesare, pentru fundamentarea investiţilor care vor fi
finanţate din fondurile disponibile în noua perioadă de programare 2014 -2020.

DIRECTOR GENERAL
SIMION CREŢU
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