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INTRODUCERE
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică,
cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.
ADR Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii Centru prin înlăturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Înfiinţată prin Legea 151/1998, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru funcţionează în temeiul Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea regională în
România.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne-guvernamentale şi întreprinzătorii din Regiune
au acces la programe de dezvoltare finanţate din fonduri europene şi la programe finanţate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, comunităţile din Regiune pot accesa Fondul European pentru Dezvoltare Regională
pentru finanţarea, prin Programul Operaţional Regional 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. Astfel în
data de 11.03.2013 a fost semnat Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POS CCE
2007-2013, încheiat de Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru
Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru), în calitate de Organism Intermediar.
Activitatea ADR Centru este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte preşedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase judeţe
care compun Regiunea Centru.
Principalele activităţi ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin lege:
 Elaborarea şi actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a planurilor şi documentelor strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional;
 Gestionarea, ca şi autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a fondurilor alocate Regiunii
din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare;
 Dezvoltarea de parteneriate şi promovarea de proiecte regionale la nivel european;
 Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională.
În cursul anului 2013 activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru s-a axat pe următoarele aspecte:
 Elaborarea capitolelor aferente Planului Regional de Dezvoltare 2014-2020 şi pregătirea noii perioade de
programare 2014-2020 prin realizarea de întâlniri cu grupurile parteneriale şi dezvoltarea portofoliului de
proiecte regional
 Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru
 Implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice 20072013 la nivelul Regiunii Centru
 Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate şi proiecte regionale şi implementarea acestora la nivel regional
 Dezvoltarea instituţională prin derularea activităţilor serviciilor suport ale Agenţiei
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Capitolul I
Planificarea dezvoltării
Obiectivul general
Implementarea activităților specifice procesului de planificare regională în vederea fundamentării Planului de
Dezvoltare Regională, a realizării unei legături cât mai strânse cu programele operaţionale sectoriale şi
integrarea lor în planurile şi programele naţionale și regionale, precum și dezvoltarea rețelei parteneriale în
vederea asigurării transparentei şi a unei largi implicari a actorilor interesati în planificarea si programarea
perioadei 2014-2020.
Obiective specifice
1. Elaborarea analizei socioeconomice, a analizei SWOT și a strategiei necesare fundamentării Planului
Regional de Dezvoltare, a Programului Operațional Regional și a Planurilor Sectoriale;
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 si naționale constituite pentru elaborarea unor
documente de planificare si programare sectoriale.
Activităţi
Activitățile specifice procesului de planificare și programare regională în cursul anului 2013 au vizat în principal:
 Participarea la activitățile desfășurate la nivel national în vederea elaborării documentelor de programare
pentru perioada 2014-2020;
 Elaborarea Analizei economico-sociale regionale și a Analizei SWOT;
 Elaborarea Strategiei Regionale de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020;
 Elaborarea Sistemului de indicatori de monitorizare a PDR 2014-2020;
 Informarea rețelei parteneriale regionale de planificare cu privire la procesul de programare la nivel național
și consultarea membrilor acesteia cu privire la documentele de planificare și programare elaborate la nivel
regional;
 Actualizarea portofoliului regional de proiecte.
A. Participarea la activitati 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. Acest principiu implică o serie de consultări cu reprezentanți ai autorităților competente de la nivel național, regional și local, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici și sociali, inclusiv cu parteneri din domeniul protecției mediului sau cu responsabilități în promovarea egalității și nediscriminării.
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La începutul 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 20142020.
De asemenea în cursul lunii aprilie 2013, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind arhitectura
viitoarelor programe operaţionale pentru perioada 2014-2020. În conformitate cu acest Memorandum structura
programelor operaționale pentru perioada 2014-2020 se prezintă în felul următor:

În cursul lunii iunie 2013, Ministerul Fondurilor Europene a publicat o primă propunere a Acordului de
Parteneriat ce dorește să-l propună România pentru perioada 2014-2020. Această propunere a fost transmisă
Comisie Europene și supusă dezbaterii publice. Pe baza comentariilor și observațiilor primite, atât de la CE, cât
și de la partenerii naționali, precum și ținând seama de noile rezultate cuprinse în documentele strategice de la
nivel național, la 1 octombrie 2013 s-a publicat prima versiune oficială a Acordului de Parteneriat propus de
România pentru perioada 2014-2020.
Acordul de Parteneriat este documentul elaborat de un stat membru (România), în colaborare cu actorii socioeconomici, care stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul instituţional pentru implementarea fondurilor europene
în perioada 2014-2020, şi care va fi aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării şi dialogului cu statul
membru. În cadrul acestui Acord de Parteneriat vor fi 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).
Prima versiune oficială a Acordului de Parteneriat a fost discutată în cadrul reuniunii Comitetului Interinstituțional
pentru Acordul de Parteneriat care a avut loc în data de 7 octombrie 2013 la București, iar în 8 octombrie 2013
a fost prezentată în cadrul Camerei Deputaților, ulterior, în data de 11 octombrie 2013, fiind transmisă informal
către Comisia Europeană.
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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. Fondurile Europene Structurale si de Investiții alocate României pentru perioada 2014-2020 sunt in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, suma calculata in preturi curente
2012. La aceasta valoare s-a ajuns prin actualizarea sumei comunicate anterior, de circa 39 miliarde de euro,
care
era
calculata
in
preturi
curente
aferente
anului
2011.
Documentul nu prezintă încă alocarea financiara a fondurilor disponibile pentru finanțarea prioritatilor identificate, deoarece aspectele financiare nu au fost definitivate la nivelul regulamentelor europene, urmând ca varianta
ce va fi prezentată la sfârșitul lunii ianuarie 2014 să includă și aceste aspecte.
În cursul anului 2013, activitățile desfășurate la nivel național la care au participat experți ADR Centru, au fost
următoarele:
 Participarea la cele 3 întâlniri ale Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), organism cu rol consultativ coordonat de către Ministerul Fondurilor Europene. Prima întâlnire a avut loc în data
de 14 martie și a avut ca principale puncte ale agendei prezentarea activităților de programare desfășurate
în perioada noiembrie 2012 - martie 2013, prezentarea evoluției dialogului informal cu Comisia Europeană
și evidențierea principalelor concluzii ale analizelor socio-economice. A doua întâlnire a avut loc în data de
11 iunie 2013, având ca puncte principale ale reuniunii prezentarea activităților de programare din perioada
martie-iunie 2013 și prezentarea documentului consultativ aferent Acordului de Parteneriat. Reuniunea
CIAP din 7 octombrie a fost centrată pe prezentarea celor mai importante aspecte ale primului draft al
Acordului de Parteneriat 2014-2020.
 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 analizei economico-sociale şi a analizei SWOT pentru Planul de Dezvoltare Regională
2014-2020
Analiza socioeconomică a Regiunii Centru este parte a Planului de dezvoltare regională şi stă la baza elaborării
analizei SWOT și a Strategiei de dezvoltare regională. Analiza socioeconomică furnizează o evaluare cantitativă
şi calitativă a condiţiilor existente în regiune. Aceasta conține informaţii de bază și evidențiază tendinţele-cheie
în domeniile de dezvoltare relevante. Structura analizei socio-economice a fost stabilită prin „Metodologia privind planificarea dezvoltării regionale 2014-2020”, elaborată de MDRT și a fost însușită de toate ADR-urile.
În prima jumătate a anului 2013 au fost finalizate cele 2 analize regionale. În cursul primului trimestru au fost
actualizate toate informațiile statistice cuprinse în analiza socioeconomică și au fost făcute completări în urma
sugestiilor transmise de unii membri ai rețelei parteneriale regionale și de către MDRAP. Atât Analiza
socioeconomică, cât și Analiza SWOT au fost avizate de către Comitetului Regional de Planificare Centru în
data de 15 mai 2013, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de Organizare și Funcționare al
acestuia.
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C. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este parte a Planului de Dezvoltare a
Regiunii Centru 2014-2020, principalul document de planificare și programare la nivel regional. Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru răspunde nevoii de a avea la dispoziție un document de planificare la nivel
regional care stabilește obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare,
propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Centru a fost realizată în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ce vizează atât conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât
și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora. Totodată, au fost respectate
reglementările stabilite la nivel regional cu privire la constituirea și funcționarea structurilor parteneriale pentru
elaborarea documentelor de planificare.
La elaborarea actualei Strategii regionale de dezvoltare s-au avut în vedere câteva principii fundamentale:
 concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea utilizării resurselor alocate
 coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, rezultând astfel o mai mare coerență la nivel regional și
un efect sinergic al acestor acțiuni
 cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori de performanță
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru și-a definit ca obiectiv global dezvoltarea echilibrată a Regiunii
Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea
durabilă a resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea
grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale
2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării
3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de
energie
4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative
6. Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru a fost prezentată în cadrul reuniunii CRP Centru din 15 mai 2013 și
ulterior analizată și discutată și în cadrul grupurilor tematice și județene de lucru pentru elaborarea PDR Centru.
Documentul a primit avizul statutar al membrilor CRP Centru, reuniți în plen la Alba Iulia, în data de 5 noiembrie
2013.
Monitorizarea realizării Strategiei Regionale de Dezvoltare a Regiunii Centru se va putea face periodic, pe
întregul parcurs al perioadei de implementare precum și la încheierea acesteia printr-o serie de indicatori de
output și de rezultat, iar impactul Strategiei va putea fi evaluat după finalizarea implementării Strategiei printr-o
serie de indicatori de impact. În acest sens, ADR Centru propune un sistem cuprinzând indicatori de output și de
rezultat pentru fiecare prioritate și măsură inclusă în Strategie precum și un număr de indicatori de impact
pentru fiecare domeniu strategic. Un prim draft al acestui sistem de indicatori a fost publicat pe pagina de
internet la sfârșitul anului 2013 și a fost transmis și partenerilor regionali.
În luna octombrie 2013 a demarat evaluarea ex-ante a Planurilor Regionale de Dezvoltare, proces derulat sub
coordonarea Ministerului Fondurilor Europene ce se va încheia la finalul primului trimestru din 2014. În luna
decembrie 2013, la sediul ADR Centru, a avut loc sesiunea de interviuri cu reprezentanții regionali selectați de
către echipa de evaluare ex-ante și a fost analizat raportul inițial al evaluatorilor, urmând a fi puse în aplicare
recomandările acceptate privind îmbunătățirea PDR Centru.
Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru, precum și toate documentele legate de elaborarea PDR 2014-2020
pentru Regiunea Centru pot fi consultate pe pagina de internet a ADR Centru la următorul link - http://regioadrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020 .
D. Activități desfășurate în cadrul reţelei parteneriale regionale de planificare
În cadrul procesului de finantare de la Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020, fiecare regiune de dezvoltare contribuie la realizarea documentelor naționale de programare și la stabilirea propriei strategii de dezvoltare, prin realizarea Planului de Dezvoltare Regională, document care se elaborează sub coordonarea agențiilor
de dezvoltare regională și care este aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
În vederea îndeplinirii acestei sarcini cât mai eficient și cu rezultate cât mai bune, Agenția pentru Dezvoltare
Regionala Centru a realizat o propunere de Cadru de elaborare în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, care oferă o transparență totală și să determine o implicare a cat mai mulți actori regionali în scopul eficientizării și sustenabilității procesului. Acest document a fost analizat de către Consiliul pentru
Dezvoltare Regională și aprobat prin Hotărârea nr.18 din 14 septembrie 2010.
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În conformitate cu prevederile Cadrului de elaborare a PDR, care au fost corelate cu HG 1115/2004, la nivelul
Regiunii a fost constituită o structură partenerială de lucru prin intermediul căreia în perioada 2011- 2013, ADR
Centru împreună cu actorii regionali implicaţi în activitatea de planificare, vor elaborara Planului de Dezvoltare al
Regiunii Centru 2014 - 2020 (PDR), document care stabilește strategia de dezvoltare regională și cuprinde ca
anexă un portofoliu de proiecte regionale.
În anul 2012, cadrul legal de constituire și funcționare a rețelei parteneriale a fost completat și actualizat prin
Regulamentul - Cadru pentru organizare şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de
Dezvoltare Regionale 2014-2020, document aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului
cu nr. 1087/2012 și prin Hotărârea nr. 13/2012 a CDR Centru privind structura și componența CRP Centru.
Rețeaua partenerială de planificare la nivelul Regiunii Centru cuprinde 3 tipuri de structuri:
1. Comitetul Regional de Planificare ,,Centru”, constituit în conformitate cu ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1087/2012 și a cărui componență nominală a fost adoptată de către Consiliul de
Dezvoltare Regională Centru reunit în septembrie 2012.
2. Grupurile Tematice de Lucru formate din membri ai CRP și din experți în domeniile respective. La nivelul
Regiunii Centru au fost constituite 7 grupuri tematice în jurul priorităților regionale de dezvoltare: Infrastructura, dezvoltare teritorială, Competitivitate și eficiență energetică, Dezvoltarea resurselor umane, Mediu și
schimbări climatice, Dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură, Turism, cultură și patrimoniul cultural,
Administrație și bună guvernanță
3. Grupurile de lucru judetene - constituite și conduse de către consiliile judeţene sub coordonarea ADR Centru - sunt formate din reprezentanţi ai instituţiilor publice şi a unor organizații private, reprezentative pentru
mediul administrativ, economic, social și educaţional din fiecare judet informatii legate de procesul de planificare și constituirea portofoliului de proiecte.

Întâlniri grupuri parteneriale – mai-iunie 2013

În cursul lunilor mai și iunie 2013, ADR Centru a organizat o rundă de întâlniri în cele 6 județe ale Regiunii Centru cu fiecare grup județean de lucru. Obiectivele principale ale acestor întâlniri au vizat informarea membrilor
grupurilor de lucru cu privire la aspectele europene şi naţionale privind procesul de programare pentru perioada
2014-2020, prezentarea și discutarea draftului Strategiei de Dezvoltare Regională și dezvoltarea portofoliului
regional de proiecte. De asemenea, în perioada mai-iunie 2013 s-au desfășurat întâlnirile cu membrii celor 7
grupuri tematice de lucru în cadrul cărora a fost prezentat proiectul Strategiei Regionale de Dezvoltare și au fost
discutate măsurile și tipurile de posibile proiecte finanțabile în cadrul domeniului strategic aferent fiecărui grup
tematic.
Comitetul Regional de Planificare Centru, reunit, statutar, în data de 15.05.2013, a avizat Analiza socioeconomică a Regiunii Centru și Analiza SWOT a Regiunii Centru. În cadrul aceleiași întâlniri au fost prezentate
evoluția procesului de planificare-programare la nivel național și european, proiectul Strategiei de Dezvoltare a
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Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 și au fost discutate aspecte privind dezvoltarea portofoliulului regional de proiecte.
CRP Centru s-a mai întrunit odată în data de 5 noiembrie 2013, având ca principal punct în agendă discutarea
și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Membrii prezenți ai Comitetului Regional de Planificare au avizat în unanimitate Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020. Au
fost purtate discuții cu privire la dezvoltarea portofoliului regional de proiecte (prioritizare și încadrare proiecte),
cu un accent pus pe proiectele ce vizează dezvoltarea infrastructurii regionale de transport.

Întâlniri CRP Centru – noiembrie 2013

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. Este foarte important să existe un
portofoliu de proiecte strategice la nivel regional, proiecte care să sprijine documentele programatice şi prin
intermediul cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel regional, dar în acelaşi timp să se poată
obţine şi indicatori care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce priveşte Strategia
Europa 2020.
Astfel au fost făcute solicitări de idei de proiecte către autorităţile locale din Regiune, atât la sfârşitul anului
2011, cât şi în cursul anului 2012 și în ianuarie și iulie 2013. De asemenea s-au analizat şi inclus într-o bază de
date proiectele respinse şi aflate în lista de rezervă pe POR 2007-2013, pentru a vedea cum pot fi dezvoltate
pentru a putea face parte din portofoliul aferent perioadei 2014-2020. 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, care sunt direcţiile de
finanţare de la nivelul UE, cum trebuie identificate şi dezvoltate proiectele, ce înseamnă proiecte strategice şi sa atras atenţia asupra nevoii de prioritizare a ideilor de proiecte la nivelul fiecărei comunităţi şi de integrare a
investiţilor pentru a dezvolta proiecte cu impact major la nivel economic, social şi teritorial. În acelaşi timp, un
număr al Revistei Regio Centru a fost dedicat special aspectelor legate de pregătirea portofoliului regional de
proiecte.
În perioada octombrie – noiembrie 2012 au avut loc câte 2 zile de întâlniri la nivelul fiecărui județ al Regiunii
Centru, în cadrul cărora s-au discutat pe de o parte, cu membrii grupului de lucru județean, aspecte legate de
pregătirea documentelor strategice regionale (analiza socio-economică și strategia de dezvoltare a regiunii), iar
pe de altă parte s-au discutat aspecte legate de pregătirea portofoliului de proiecte (modul cum acestea trebuie
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dezvoltate şi necesitatea prioritizării acestora la nivelul comunităţii), atât cu membrii grupului de lucru, cât și
individual cu promotorii de proiecte.
În baza acestor discuții și concluzii s-a solicitat consiliilor județene actualizarea portofolilor județene de proiecte,
acestea fiind desemnate coordonatorul elaborării acestor portofolii la nivelul județelor. Astfel s-a actualizat baza
de date regionale cu proiecte, bază de date care a fost discutată cu fiecare județ în parte, precum și în cadrul
grupurilor de lucru tematice și ale CRP derulate în perioada mai-iunie 2013. Ca urmare a acestor discuții în luna
iulie s-a făcut o nouă solicitare privind actualizarea portofoliului regional de proiecte. În cursul lunilor septembrie
- octombrie 2013 s-a solicitat consiliilor județene din Regiune stabilirea portofoliului de proiecte în ce privește
infrastructura de transport (drumuri județene) și prioritizarea investiților în acest domeniu pentru finanțare din
POR 2014-2020. În urma răspunsurilor primite în data de 5 noiembrie 2013 s-a organizat o întâlnire de lucru
pentru discutarea acestor investiții și stabilirea priorităților de finanțare pentru infrastrcutra de transport regională
în perioada 2014-2020. În urma întâlnirii au fost identificate la nivel regional un număr de 17 trasee prioritare
pentru finanțare în ce privește infrastructura de transport la nivel regional. Proiectele identificate sunt în corelare
cu nevoile identificate la nivelul fiecărui județ și la nivel regional și sunt încadrate în strategia regională pentru
perioada 2014-2020.
La sfârșitul anului 2013, portofoliul regional de proiecte includea un număr de 1344 proiecte cu o valoare de
aproximativ 28,10 miliarde Lei (6,3 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 economice,
2
stimularea inovării
Protecţia
mediului
înconjurător,
creşterea
eficienţei
energetice,
3
stimularea utilizării surselor alternative
de energie
Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea
4
agriculturii şi silviculturii
5
Dezvoltarea turismului
Dezvoltarea resurselor umane, creşte6
rea incluziunii sociale
Valoare totală

Nr. proiecte

VALOARE MIL. 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

Această activitate de identificare a proiectelor regionale va continua și pe parcursul anului 2013. Lista
proiectelor prioritare va reprezenta o anexă a Planului Regional de Dezvoltare şi va fi supusă aprobării CDR
Centru.
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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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Capitolul II
Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013
Obiectiv general
Prin HG 457/2008 s-a reglementat cadrul instituţional pentru coordonarea, managementul și implementarea
instrumentelor structurale în România. Acest act legislativ a stabilit Autorităţile de Management şi Organismele
Intermediare pentru Programele Operaţionale ce vor fi implementate în România în perioada 2007-2013.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este instituţia de la nivel regional care are ca scop implementarea
politicii de dezvoltare regională şi a fost nominalizată Organism intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013. În acest sens, prin Acordul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Regional
2007-2013, Agenţiei i-au fost delegate o serie de sarcini de către Autoritatea de Managment POR în ce priveşte
implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.
Prin intermediul POR, 3,726 miliarde de euro sunt alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru perioada 2007-2013. La acestea se adaugă contribuţia naţională (publică şi privată) în valoare de
0,703 miliarde Euro, alocarea totală prin POR fiind de 4,437 miliarde de euro. Prin Decizia C(2013) 9772 final
Comisia Europeană a aprobat realocarea către POR 2007-2013 a sumei de 240 milioane euro (contribuție
FEDR), din care 140 milioane euro (contribuție FEDR) de la POS Transport 2007-2013, respectiv 100 milioane
euro (contribuție FEDR) de la POS Mediu 2007-2013. Astfel alocarea POR 2007-2013 urcă la 3,966 miliarde
euro (contribuție FEDR).
Regiunii Centru i-a fost alocat din cadrul POR 2007-2013 un procent de 10,9 %, respectiv 483,62 mil euro pentru perioada 2007-2013 din care 440,37 mil. euro pentru axele prioritare 1 - 5.
Activităţi
Pe parcursul anului 2013 Organismul Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru a desfăşurat următoarele
activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului la nivelul Regiunii Centru:
Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare de asistenţă şi consultanţă acordată
potenţialilor solicitanţi de fonduri din cadrul POR la nivel regional
Activitățile de informare şi publicitate prin POR 2007-2013 derulate la nivel regional în perioada de raportare sau axat în principal pe informarea potenţialilor solicitanţi ai POR şi a publicului general de la nivelul Regiunii
Centru în ce priveşte Programul Operaţional Regional şi modul cum acesta poate fi accesat, pe baza prevederilor Planului de Comunicare la nivel regional. În acest context s-au derulat activități de informare, prin organizarea de conferințe și seminarii, dar și prin acordarea de răspunsuri la solicitări sau prin publicarea de materiale
de informare, în format tipărit sau pe site-ul www.regio-adrcentru.ro.
În total, ADR Centru a organizat sau a participat în cursul anului 2013 la 98 de evenimente, la care au fost prezenți, în total, aproximativ 2349 de persoane. În cursul anului 2013 ADR Centru a distribuit 12761 materiale de
informare și promovare, din care 4960 publicații AM POR.
De asemenea în anul 2013 s-a actualizat permanent site-ul www.regio-adrcentru.ro cu informaţii pentru beneficiarii de proiecte şi publicul larg, în total făcându-se un număr de 519 actualizări ale paginii de internet.

Pagina 13 din 45

ADR CENTRU

Site Regio – ADR Centru

Conferinţa Regio decembrie 2013 – Alba Iulia

Alte activități derulate au constat în:
















Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare, publicaţie lunară a
ADR Centru care include programele de finanţare active: 12 ediţii
Realizarea de comunicate de presă şi conferinţe de presă referitoare la POR şi stadiul derulării acestuia
la nivel regional – s-au realizat un număr de 60 de comunicate de presă, 6 conferinţe de presă şi 2 vizite cu presa la proiecte Regio.
Realizarea newsletter-ului Focus Regio Centru şi distribuirea a 12 ediţii și 4 ediții speciale la 2.783 de
abonaţi
Promovarea Regio prin afișe realizate de AMPOR – 42 afișe distribuite
Promovare REGIO prin: amplasare standuri de prezentare la fiecare sediu de birou (6 standuri);
amplasare roll-up-uri la sediul birourilor externe (6 roll-up-uri); totem-uri de prezentare ale programului
Regio amplasate la sediul fiecărui consiliu județean (6 totem-uri)
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
S-au acordat 326 de avize asupra materialelor de informare şi publicitate ale beneficiarilor
Soluţionarea de cereri de informaţii (directe, telefonice sau transmise în format scris) privind accesarea
fondurilor din cadrul POR, cereri ce au vizat în principal: eligibilitatea solicitantului, activităţi eligibile,
cheltuieli eligibile, completarea cererii de finanţare, ce avize sunt necesare cum se pot obţine acestea,
achiziţiile publice etc. S-au soluţionat în cursul anului 2013 un număr de 126 solicitări de informaţii.
Întocmirea de rapoarte privind implementarea Planului de Comunicare pe POR şi transmiterea acestora
la AMPOR şi ACIS: 1 raport anual şi 1 raport pe semestrul 1 pentru ACIS şi 4 rapoarte trimestriale privind activitatea Biroul de informare.
Distribuție obiecte și materiale promoționale personalizate 2012 - 3368 materiale promoţionale
distribuite pe parcursul semestrul I 2013 (calendare perete şi calendare birou mici, genți, rucsacuri,
mousepad, căni, agende, plase, pixuri, umbrele, brelocuri, usb, ceasuri perete)
A fost demarată achiziția serviciilor de publicitate radio, urmând a se încheia contractul in ianuarie 2014
A fost demarată achiziția serviciilor de publicitate prin presa scrisa pe loturi, urmând a se încheia
contractele pe loturile 2-6 in ianuarie 2014. Lotul 1 si 7 se vor republica.
A fost demarată şi finalizată achiziția serviciilor tipografice. A fost comandată realizarea a 2 ediţii reviste,
un set pliante şi o broşură.
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Vizită cu presa la proiecte – Sibiu, iunie 2013

Vizită cu presa la proiecte – Alba, noiembrie 2013

Evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în cadrul POR 2007-2013
la nivelul Regiunii Centru.
Pe parcursul anului 2013 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: 67 cereri de finanţare
 Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de evaluare tehnică şi financiară: 68 de cereri de finanţare
 Cereri de finanţare evaluate tehnic şi financiar şi număr PT analizate (cereri de finanţare aferente DMI
1.1): 5 cereri de finanţare aferente DMI 1.1
 Cereri de finantare evaluate aferente DMI 1.2: depuse și înregistrate 10
 Analizarea conformităţii proiectelor tehnice: 21 PT
 Efectuarea de vizite la faţa locului la proiectele aflate în etapa precontractuală: 41 vizite
 Întocmirea şi semnarea de contracte de finanţare: 52 contracte întocmite, 43 contracte semnate
 Introducerea de date în SMIS în ce priveşte procesul de evaluare şi contractare: s-au introdus date pentru 156 cereri de finanţare aferente etapei de evaluare şi selecţie şi 36 cereri 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: 52 rapoarte de progres săptămânale, 12 rapoarte de progres lunare.

Semnare Contract CJ Mureș, DMI 3.1 – oct. 2013

Semnare contracte Regio, aprilie 2013
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Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional în cadrul Programului Operaţional
Regional
În ce priveşte activitatea de implementare a proiectelor contractate în cadrul Programului Operaţional Regional,
în cursul anului 2013 s-au realizat următoarele activităţi:
 Verificarea cererilor de prefinanţare şi a cererilor de rambursare depuse de beneficiarii de proiecte POR:
o 14 cereri de prefinanţare verificate şi transmise la AMPOR
o 306 cereri de rambursare verificate şi transmise la AMPOR
o 111 rapoarte de vizită întocmite aferente cererilor de rambursare
o 12 rapoarte întocmite privind fluxurile previzionate pentru acordarea pre-finanţării şi a rambursării şi
transmise la AMPOR
 Verificarea dosarelor de achizitii
o 140 dosare de achizitii verificate și transmise la AM POR
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind cererile de prefinanţare/rambursare: 14 de cereri de
prefinanţare şi 306 de cereri de rambursare
 Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare: 509 vizite
 Verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor: 580 rapoarte
 Procesarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii: 206 solicitări de
modificare
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind monitorizarea proiectelor: pentru 337 de cereri de finantare au
fost introduse informatii
 Efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post: 136 vizite
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI: 4 rapoarte
 Organizarea de seminarii/întâlniri cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor de finanţare: 10
întâlniri de lucru

Municipiul Alba Iulia – Reabilitare cetate, DMI 5.1 POR

Proiect DMI 4.3, jud. Mureș – Sprijinirea microîntreprinderilor

Monitorizarea Programului Operaţional Regional la nivelul regiunii şi contribuţia la evaluarea Programului
În ce priveşte activitatea de monitorizare a Programului şi cea de evaluare a acestuia, acestea sunt sarcinile Autorităţii de Management a POR. În acest sens Organismele Intermediare realizează rapoarte trimestriale şi anuale privind implementarea Programului la nivel regional şi, la solicitarea AMPOR, participă cu informaţii la evaluarea intermediară sau ad-hoc a Programului şi contribuie la implementarea măsurilor luate ca urmare a acestor
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evaluări, precum şi la informarea actorilor regionali asupra rezultatelor acestora. Astfel în cursul anului 2013,
ADR Centru a realizat:
 4 rapoarte trimestriale şi 1 raport anual privind implementarea POR la nivelul Regiunii Centru care au fost
transmise la AMPOR

Municipiul Sibiu – Centru recuperare și reabilitare copii cu
handicap, Axa 1 POR

Orașul Rupea, Jud. Brașov – Reabilitare Cetate,
DMI 5.1 POR

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
31.12.2013:
 1129 proiecte depuse în total pe POR la nivelul Regiunii Centru
 413 de contracte de finanţare încheiate cu o valoare a sumei solicitate de 509,40 milioane euro din care 43
au fost încheiate în anul 2013 cu o valoare a sumei solicitate de 80,47 mil. euro
 227 proiecte finalizate având o valoare totală de 122,62 milioane euro
 Grad de absorbţie a fondurilor alocate pe POR la nivelul Regiunii Centru este de 48,60%

Comuna Zagon, jud. Covasna – Reabilitare școală,
DMI 3.4 POR

Jud. Harghita – DJ 123A, DMI 2.1 POR
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Situaţie proiecte depuse pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie la nivelul Regiunii Centru la data de
31.12.2013:

Notă:

S-a folosit cursul infoeruro de la luna decembrie 2013 – 1 eur = 4,4361 lei

La domeniul 1.2 suma alocată nu s-a adunat la total alocare pe Regiune deoarece, în conformitate cu procedura de supracontractare, ea rezultă din posibile economii și corecții și, dacă este cazul, din realocare de fonduri de la alte programe operaționale

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 nu sunt calculate si cele
cu minus

Situaţie plăţi efectuate pentru proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru până în 31.12.2013:

Până la data prezentului raport au fost finalizate 227 de proiecte din care: 164 proiecte pe DMI 4.3, 11 proiecte pe DMI 1.1, 9 proiecte pe DMI 2.1, 4 proiecte pe DMI 3.1, 13 proiecte pe DMI 3.2, 1 proiect pe DMI 3.3, 13
proiecte pe DMI 3.4, 2 proiecte pe DMI 4.1, 2 proiecte pe DMI 5.1, 8 proiect pe DMI 5.2.
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Prin implementarea acestor proiecte au fost realizaţi următorii indicatori:
4 centre sociale modernizate și dotate de care beneficiază 592 persoane
6350 mp spații publice reabilitate
62 locuri de parcare amenajate
1 sistem de monitorizare pentru sigurantă cu 25 de camere de supraveghere
2 pasaje rutiere realizate în lungime de 871,40 ml
1 cale de acces construită de 2,09 km
1 stradă reabilitată de 580 ml
6 noi locuri de muncă create
6,43 km centura de drum construită
90,98 km de drum judeţean reabilitați
23,05 km străzi urbane reabilitate
4 ambulatorii de specialitate reabilitate şi modernizate
6 centre sociale pentru persoane cu dizabilităţi reabilitate
4 centre sociale rezidențiale pentru persoane in vârsta reabilitate
3 centre de recuperare neuropsihiatrică
3 centre sociale modernizate și dotate
1 creșă modernizată și dotată
24 noi locuri de muncă create
525 persoane care beneficiază de infrastructura de servicii sociale modernizată
40 unităţi mobile echipate
16 unităţi de învăţământ reabilitate
4360 elevi care beneficiază de infrastructura reabilitată
2 centre de afaceri construite şi 501 de noi locuri de muncă create
157 microîntreprinderi modernizate cu 588 locuri de munca nou create
2 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate
8 de noi locuri de muncă create
5 unităţi de cazare modernizate
2 structuri de agrement dezvoltate
3 puncte salvamont construite şi 1 punct salvamont reabilitat
88 noi locuri de muncă create
De asemenea din punct de vedere tehnic au mai fost finalizate, până la sfârșitul anului 2013, un număr de 19
proiecte la nivelul Regiunii Centru.

SC Transcar SRL, Sibiu – Centru de afaceri, DMI 4.1 POR

SC HB Hotels SRL, Tușnad - Centru de agrement,
DMI 5.2 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:

Pagina 19 din 45

ADR CENTRU

1. Nereguli şi probleme întâlnite în realizarea procedurilor de achiziţie publică care au determinat realizarea
de corecţii financiare la contractele de finanţare: abordarea și interpretarea neunitara a diferitelor aspecte
legate de aplicarea prevederilor legislației aferentă achizițiilor publice și a normelor de aplicare a acestora
(Ex: modul de stabilire a criteriilor de calificare și selecție precum si caracterul restrictiv al acestora) de către organismele implicate in organizarea, respectiv verificarea legalității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice (Beneficiari, respectiv ANRMAP, UCVAP, Autoritate de Audit, AM, OI), 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 categoria cheltuielilor eligibile, pentru a se evita 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, 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, suplimentării valorii lucrărilor de construcţie prin încheierea de acte adiţionale la contractele existente sau desfăşurarea unei 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 – ADR Centru:
 Aducerea la cunoștința AMPOR a problemelor apărute în vederea găsirii unor măsuri pentru soluţionarea
acestora şi preîntâmpinarea apariţiei altora de acelaşi gen
 Publicarea pe pagina de internet, transmiterea şi discutarea în cadrul unor întâlniri de lucru şi seminarii de
informare a instrucţiunilor emise de AMPOR și a legislației aplicabile în domeniu, actualizate;
 Transmiterea către beneficiari de scrisori de atenţionare privind respectarea prevederilor contractuale în ceea
ce priveşte întocmirea de acte adiţionale la contractele de finanţare, activitate urmărită de ofiţerii de monitorizare
 Întâlniri între OI, beneficiari şi AMPOR pentru discutarea problemelor punctuale
 Întâlniri cu beneficiarii după semnarea Contractelor de finanţare în cadrul cărora se analizează bugetul şi
achiziţiile prevăzute, precum şi procedurile de implementare a proiectelor.
 Organizarea de seminarii cu beneficiarii de contracte de finanţare, în cadrul cărora s-au discutat principalele aspecte de implementare ale proiectelor şi problemele întâmpinate şi s-au prezentat o serie de soluţii de
preîntâmpinare sau rezolvare a acestora, inclusiv modalitatea întocmirii cererilor de rambursare şi a documentaţiei aferente.
Până la 31.12.2013 prin proiectele contractate au fost angajate 115,68% din fondurile alocate Regiunii
Centru pentru perioada 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, şi s-a rambursat către beneficiari
suma de 214,02 mil. euro.
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ADI Centrul Transilvanie – Intervenții în situații de urgență, DMI 3.3 POR

Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Polul de creştere Braşov a fost nominalizat prin Hotărârea de Guvern nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor
de creştere şi polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.
În cursul anului 2013 activitatea Departamentului Coordonare Pol de Creştere a constat în:
 Sprijinirea ADI Braşov şi a membrilor acesteia, solicitanţi de fonduri în cadrul PID Braşov, în pregătirea proiectelor necesare pentru obţinearea finanţării nerambursabile și în rezolvarea problemelor și clarificărilor
apărute în diferitele etape ale procesului de evaluare și selecție
 Analizarea documentaţiilor proiectelor ce au fost depuse în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional şi completarea Raportului de analiză, participarea la vizitele în teren efectuate la proiecte de
către evaluatori, sprijin în realizarea clarificărilor la proiecte
 Întâlniri periodice şi discuţii cu membrii Polului de Creştere Braşov privind pregătirea proiectelor prioritare în
vederea depunerii acestora, analizarea și rezolvarea problemor întâmpinate în diferitele etape ale procesului de depunere/evaluare/contratare/implementare a proiectelor.
 Întâlniri cu membrii Polului de Creştere Braşov, în vederea monitorizării respectării graficului de
implementare a proiectelor, atingerea indicatorilor stabiliți în PID, finalizarea implementarii 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 operationalizarea stucturilor de afaceri
 Organizarea la Brașov în perioada 28.02 – 02.03.2013 a întâlnirii de lucru între coordonatorii de poli de
creştere, autorităţile de management, POAT şi alte intituţii, care a avut ca scop analizarea şi discutarea
stadiului implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare, 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 Creştere Braşov.
 Organizarea la Brașov în data de 14.08.2013 a unei întâlniri de lucru cu beneficiarii de proiecte POR 20072013 din cadrul Polului de creștere Brașov, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de implementarea proiectelor, problemele apărute în implementare și găsirea de soluții pentru rezolvarea lor.
 Organizarea la Brașov în data de 25.11.2013 a unei întâliniri cu principalii actori din cadrul Polului de creștere în vederea discutării aspectelor legate de pregătirea pentru perioada de programare 2014-2020.
 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.
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 Participarea la seminarii de instruire şi schimb de experienţă privind implementarea proiectelor cu fonduri
europene şi dezvoltarea polilor de creştere.
 Raportări către ADR Centru, AMPOR şi ACIS privind stadiul implementării PID Braşov.

Întâlnire poli de creștere, Brașov – februarie 2013

Întâlnire beneficiari POR Pol de creștere Brașov – august
2013

Stadiul implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Braşov:
Suma alocata pentru Polul de Crestere Brasov prin Programul Operaţional Regional este de 74,3 mil. euro.
Prin decizia nr. 9/21.05.2010 s-a aprobat Lista revizuită privind proiectele prioritare aferente PID – Pol de Creştere Braşov. Lista a mai fost revizuită pe parcursul anului 2010 şi 2011, ultima revizuire a fost avizată prin Decizia CMC nr. 27/07.12.2012.
La data de 31 decembrie 2013 situaţia proiectelor din cadrul axei prioritare 1 a Polului de creştere Braşov se
prezenta astfel:
 Depuse (fara cele respinse si retrase): 26 proiecte cu o valoare a sumei solicitate de 95,14 mil. euro
(reprezentând 128,05% din suma alocată Polului de Creştere Braşov) din care:

Contractate: 24 proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de 88,16 mil. Euro – 118,65%

Precontractare: 1 proiect cu o valoare totală a sumei solicitate de 3,64 mil. Euro – 4,90%

În lista de rezervă: 1 proiect cu o valoare totală a sumei solicitate de 3,33 mil. Euro – 4,48%
 Sume plătite:

Prefinanţare: 1,19 mil. euro

Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 12,52 mil. euro – 16,85%

Brașov – Reabilitare Cinematograf Patria

Pasaj rutier calea ferată – Str. Independenţei, finalizat 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. În acelaşi timp, POS CCE contribuie, mai mult sau mai puţin, la implementarea tuturor celorlalte priorităţi tematice şi teritoriale ale CSNR.
Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE.
Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.
În data de 01.03.2013 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 64 din 27 Februarie 2013 pentru
modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457 /2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de
gestionare a instrumentelor structurale, prin care agențiile pentru dezvoltare regională au fost desemnate alături
de Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Economiei organisme
intermediare pentru POS CCE.
În data de 11.03.2013 a fost semnat Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor nr. 282453 / 11.03.2013 privind
implementarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, încheiat de
Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea
Competitivității Economice și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru (ADR Centru), în calitate de Organism
Intermediar.
Atribuțiile delegate prin Acordul cadru către OI POS CCE se referă la gestionarea următoarelor operațiuni din cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, astfel:
 Operatiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si
intangibile - investitii pentru întreprinderi mici si mijlocii;
 Operatiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale;
 Operatiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare; și respectiv
 Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Pe parcursul anului 2013 Organismul Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Centru a desfăşurat următoarele activităţi în ceea ce priveşte implementarea Programului la nivelul Regiunii Centru:
Activităţi de Informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare de asistenţă şi consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri din cadrul POS CCE la nivel regional
Activităţi de informare şi publicitate la nivel regional şi asigurare de asistenţă şi consultanţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, precum și beneficiarilor de finanțare din cadrul POS CCE la nivel regional
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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, în format tipărit sau pe site-ul www.adrcentru.ro.
În total, ADR Centru a organizat sau a participat în cursul anului 2013 la 4 evenimente majore, destinate în exclusivitate Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, la care au fost prezente, în total,
peste 200 de persoane. În cursul anului 2013, ADR Centru a distribuit circa 715 materiale de informare și promovare, toate realizate de ADR Centru în calitate de OI pentru POS CCE în trimestrul IV.
De asemenea în vara anului 2013 s-a creat și ulterior s-a actualizat permanent secțiunea dedicată POS CCE de
pe site-ul www.adrcentru.ro cu informaţii pentru beneficiarii de proiecte şi publicul larg. În total au fost realizate un
număr de 27 actualizări ale paginii de internet, iar această secțiune a site-ului a avut în mai puțin de 6 luni peste
12.400 afișări.

Secțiune POS CCE Site ADR Centru

Seminar regional POS CCE decembrie 2013 – Alba Iulia

Alte activități derulate au constat în:
 Elaborarea şi distribuirea lunară, la cei abonaţi, a Catalogului surselor de finanţare, publicaţie lunară a ADR
Centru care include programele de finanţare active: 9 ediţii realizate de când ADR Centru a devenit OI pentru POS CCE.
 Realizarea de comunicate de presă şi conferinţe de presă referitoare la POS CCE şi stadiul derulării acestuia la nivel regional – s-au realizat un număr de 6 de comunicate de presă și 1 conferinţă de presă.
 Actualizarea bazei de date cu mass-media regională şi cu potenţialii solicitanţi de fonduri
 Întocmirea Planului de Comunicare pe POS CCE şi transmiterea acestuia la AMPOSCCE.
 S-au acordat 171 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 Axei Prioritare 1 a POS CCE, cereri ce au vizat în principal: eligibilitatea solicitantului,
cheltuieli eligibile, ce avize sunt necesare asupra materialelor de informare, explicații privind achiziţiile publice etc. S-au soluţionat în cursul anului 2013 un număr de 5 solicitări de informaţii.
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A fost demarată şi finalizată achiziția serviciilor de publicitate prin presa scrisă. Au fost publicate 12 machete de presă, câte 2 machete de presă în fiecare din următoarele ziare: Unirea - jud. Alba; Brasovul Tau –
jud. Brasov; Haromszek – jud. Covasna; Csiki Hirlap – jud. Harghita; Cuvântul Liber – jud. Mures; Tribuna –
jud Sibiu
A fost demarată şi finalizată achiziția serviciilor tipografice. Au fost realizate un set de 3 pliante și a fost
comandată realizarea primei ediţii a revistei POS CCE Centru, şi a primei broşuri referitoare la proiectele
POS CCE. Acestea 2 din urmă au fost livrate în luna Ianuarie 2014.
A fost demarată şi finalizată achiziția serviciilor de realizare a unui sub-domeniu web dedicat exclusiv POS
CCE. În primul trimestru al anului 2014 va fi realizată pagina web www.poscce-adrcentru.ro, în format
responsive, adaptată utilizării atât pe dispozitive fixe cât și pe device-uri mobile.
A fost demarată şi finalizată achiziția serviciilor de realizare obiecte promoționale. În semestrul II 2013 au
fost produse 2300 materiale promoţionale, dintre care au fost distribuite cca 300 (calendare perete şi calendare birou mici, agende, plase, pixuri).
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.

Imagine din cadrul Conferinței de presă pentru prezentarea POS CCE – Sept. 2013 Alba Iulia

Evaluarea proiectelor depuse de solicitanţi
1.

Evaluarea cererilor de finanțare repartizate din Operațiunea 1.1. A2 – Sprijin financiar în valoare de
până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM

În luna martie 2013 AM POS CCE a repartizat cererile de finanțare depuse din cadrul Axei prioritare 1 Un sistem
inovativ şi eco-eficient de producţie, DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în special al IMM-urilor, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM,
către 7 ADR-uri, iar ADR Centru - OI POS CCE a primit 201 cereri de finanțare din celelalte 7 regiuni pentru a fi
evaluate.
Etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii pentru cele 201 cereri de finanțare repartizate ADR Centru a început la 01.04.2013 și a fost finalizată astfel:
o 171 de cereri de finanţare acceptate, pentru care au fost transmise solicitanților scrisori de acceptare
o 24 de cereri de finanţare respinse, pentru care au fost transmise solicitanților scrisori de respingere
o 6 cereri de finanțare pentru care solicitanții au transmis scrisori de renunţare.
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Etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cele 171 cereri de finanțare admise în urma verificării conformității administrative și eligibilității (având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 142,96 milioane lei) a
început la 01.08.2013 cu un număr de 15 evaluatori independenți contractați de Ministerul Fondurilor Europene și
a fost finalizată la jumătatea lunii septembrie 2013 astfel:
o 122 de proiecte ADMISE - suma nerambursabilă solicitată 100,8 mil. lei
o 48 de proiecte RESPINSE
o 1 proiect – solicitantul a RENUNTAT
Proiectele admise în urma acestei etape şi selectate au fost transmise către Agențiile pentru Dezvoltare Regională unde era locația de implementare, în vederea contractării.
Informaţiile aferente etapelor de evaluare şi selecţie au fost introduse în SMIS pentru cele 201 cereri de finanţare
a căror evaluare s-a finalizat.
Solicitanții din Regiunea Centru au depus un număr de 313 cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte menționat anterior (Operațiunea 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții
pentru IMM), care au fost repartizate pentru evaluare celorlalte ADR-uri.
În urma parcurgerii etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, de evaluare tehnică și financiară ADR centru a primit în vederea contractării un număr de 251 proiecte.
2.

Evaluarea cererilor de finanțare repartizate din Domeniul Major de Intervenţie 1.3 Operațiunea b)
Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor Apel 2 – sesiunea 2

În luna noiembrie 2013 AM POS CCE a repartizat cererile de finanțare depuse din cadrul Axei prioritare 1 Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operațiunea b) Sprijin
pentru consultanta acordat IMM-urilor, către 7 ADR-uri, iar ADR Centru - OI POS CCE a primit 85 cereri de finanțare din celelalte 7 regiuni pentru a fi evaluate.
Etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii pentru cele 85 cereri de finanțare repartizate ADR
Centru a început la 01.12.2013 și va fi finalizată în cursul lunii ianuarie 2014.
De asemenea în cadrul Operațiunii 1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor – sesiunea 2 /2012 au fost
depuse 84 de cereri de finanțare din Regiunea Centru, pentru care în perioada următoare, în urma parcurgerii
etapelor de evaluare şi a selecţiei va fi demarat procesul de contractare.
Din cererile de finanțare care au fost depuse la AM POS CCE de către solicitanții din Regiunea Centru pentru
apelurile anterioare lansate în cadrul celor 4 operațiuni, în urma verificării conformității administrative și eligibilității, şi a evaluării tehnice şi financiare au fost admise cereri de finanțare, care în urma etapei de selecţie vor fi
transmise pentru contractare astfel:
 Operatiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si
intangibile - investitii pentru întreprinderi mici si mijlocii – Schema de finanţare – A1 sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000-6.375.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (Apel 2011) – 51 cereri
de finanțare;
 Operatiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale (Apel 2011) – 9 cereri de finanțare;
 Operatiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete și internationalizare (Apel 2011) – 1 cerere de finanțare în urma verificării conformității;
 Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor (Apel 2011-sesiunea 1) – 30 cereri de finanțare în urma verificării conformității.

Pagina 26 din 45

ADR CENTRU

După parcurgerea etapei de evaluare tehnică și financiară, precum și cea de selecție la nivel național, proiectele
selectate din Regiunea Centru vor fi contractate, iar monitorizarea implementării lor va fi realizată de către ADR
Centru.
Pe parcursul anului au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor Europene a rapoartelor
zilnice /săptămânale privind procesul de evaluare, selecţie.
Contractarea proiectelor repartizate din Operațiunea 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la
1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM
Solicitanții din Regiunea Centru au depus un număr de 313 cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte 4,
care au fost repartizate pentru evaluare celorlalte ADR-uri. ADR Centru a demarat contractarea celor 251 proiecte primite, astfel:
o 224 contracte întocmite și semnate în cadrul ADR Centru în valoare totală de 343 mil. lei, având o finanţare
nerambursabilă aprobată de 178,26 mil. lei, din care 205 au fost semnate şi de AM POS CCE
o 3 proiecte în curs de contractare
o 24 proiecte care nu au mai putut fi semnate sau la care beneficiarii au renunțat
1.1.1. Investitii mici
Nr. proiecte transmise
251

Contracte întocmite – mil. lei
Nr.
224

Val. totala
343,00

Contracte semnate

Val. Neramb.
178,26

Nr.
205

În lucru
Nr.
3

Pe parcursul anului au fost întocmite şi transmise la AM POS CCE / Ministerul Fondurilor Europene a rapoartelor
zilnice /săptămânale privind procesul de contractare.

Imagine de la semnare contracte de finanțare POS CCE – Sept. 2013 Alba Iulia

Au avut loc întâlniri individuale cu beneficiarii de proiecte în urma semnării contractelor de finanţare: 203 întâlniri
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 continuă cu verificarea acestor documente pentru toate contractele de finanţare semnate.
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Monitorizarea implementării proiectelor contractate la nivel regional
Inventarierea proiectelor de la sediul AM POS CCE în vederea preluării lor de către ADR Centru
În cursul lunii mai-iunie 2013, echipe formate din experți ai ADR Centru s-au deplasat la sediul AM POS CCE
pentru inventarierea documentelor proiectelor în vederea preluării. Au fost preluate de la AM POS CCE 228 de
proiecte din cadrul celor 4 Operațiuni delegate (7 aflate în perioada de implementare şi 221 finalizate / abandonate), astfel:
Operațiunea din cadrul Axei 1
(valoare finanțare nerambursabilă)
1.1.1. Investiții mici (<1.065 mii lei)
1.1.1. Investiții Mari (1.063-6.375 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)
TOTAL

Număr
proiecte

Valoare totala
lei

Valoarea eligibilă TOTALĂ lei

161
20
34

243.716.901,20
173.871.313,78
2.668.122,00

193.259.740,24
127.334.016,00
2.115.282,00

Valoarea
finantarii nerambursabile
126.813.586,00
78.857.199,05
1.339.172,00

10

2.840.442,00

2.323.687,00

1.580.631,00

3
228

206.352,00
423.303.130.98

166.616,00
325.199.341,24

109.411,00
208.699.999,05

În ce priveşte activitatea de monitorizare a implementării proiectelor preluate în luna iunie 2013, până la data de
31.12.2013 au fost realizate următoarele activităţi:
Monitorizare tehnică:
 Verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor: 29 rapoarte de progres primite şi verificate
 Efectuarea de vizite de monitorizare: 5 vizite efectuate
 Verificare rapoartelor de durabilitate ale beneficiarilor: 55 rapoarte de durabilitate primite
 Efectuarea de vizite de monitorizare a durabilității: 36 vizite efectuate
 Procesarea solicitărilor transmise de beneficiari pentru modificarea contractelor de finanţare: 143 notificări/
acte adiţionale depuse, din care 97 au fost soluționate până la sfârșitul anului.
 Întocmirea de note în vederea rezilierii pentru contractele abandonate: 24 de propuneri de reziliere
transmise la AM POS CCE şi comunicate beneficiarilor.
 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind monitorizarea proiectelor: a fost demarată pentru cele 228 de
contracte preluate de la AM POS CCE.
 Întocmirea rapoartelor de progres ale OI: 2 rapoarte aferente trimestrelor II şi III, raportul aferent trimestrului urmând a fi elaborat şi transmis în luna ianuarie 2014.
Verificare financiară:
 Verificarea cererilor de rambursare depuse de beneficiari – 26 cereri de rambursare verificate, 25 cereri
transmise la AM (suma avizată – 28,423 mil. lei) din care AM POSCCE a verificat 20 (sume plătite de
26,822 mil. lei).
 Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a Notificării privind suspiciunea de neregulă – pentru o cerere
de rambursare verificată.
 Efectuarea de misiuni de verificare la fața locului – 24 Rapoarte de verificare la fața locului întocmite
 Verificarea procedurilor de achiziție derulate de beneficiari – 56 dosare verificate.
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O1.1.a Investitii - mici
O1.1.a Investitii - mari
O1.1.b (Standardizare)
O1.1.c
(Internationalizare)
O1.3.b (Consultanta)
Total
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Număr de
contracte
preluate
161
20
34
10
3
228

Valoare totala (lei)
243,716,901.20
173,871,313.78
2,668,122.00

Sume
nerambursabile
contractate (lei)
126,813,586.00
78,857,199.05
1,339,172.00

Sume
nerambursabile
platite (lei)
102,240,627.28
26,884,331.46
392,869.44

2,840,442.00
206,352.00
423,303,130.98

1,580,631.00
109,411.00
208,699,999.05

623,059.82
67,124.72
130,208,012.72

 Introducerea în SMIS a informaţiilor privind cererile de rambursare: 25 de cereri de rambursare introduse în
SMIS
 Întocmirea şi transmiterea la AM POS CCE a raportărilor solicitate (săptămânal /la termenele cerute)
 Organizarea unui Seminar de informare regional pentru beneficiarii Axei 1 POS CCE în luna decembrie
2013.

Seminar regional POS CCE 9 decembrie 2013 – Alba Iulia

Concluzii privind implementarea POS CCE 2007-2013 la nivel regional
În urma misiunii de audit desfăşurată în cursul lunii septembrie, în luna Octombrie 2013 Comisia Europeană a
transmis Scrisoarea de ridicare a presuspendării Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”(POS CCE) și de reluare a plăților.
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Capitolul IV
Cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte regionale
În perioada ianuarie-decembrie a anului 2013, activitatea de cooperare externă şi dezvoltarea de proiecte regionale a Agenţiei s-a axat pe două direcţii importante:
1. Elaborarea şi implementarea de proiecte regionale;
2. Pregătirea unor parteneriate şi proiecte de cooperare intra şi interregională.
I.

Implementarea de proiecte regionale

În cursul anului 2013 ADR Centru a desfăşurat activităţi în cadrul a 8 proiecte regionale în calitate de partener
sau lider de proiect, proiecte finanţate prin programe gestionate de Comisia Europeană, sau Autoritățile de Management Naționale ale Programelor Operaționale derulate în România după cum urmează:
1. Proiectul BISNet Transylvania III, finanţat în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare
și implementat în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2014;
2. Proiectul “Practica-primul pas pentru cariera ta”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în perioada februarie 2011- mai 2013.
3. Proiectul PROMOBIO “Promovarea Programelor Regionale pentru Bioenergie”, finanțat prin
programul Intelligent Energy Europe și implementat în perioada iunie 2011 – mai 2014.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Proiectul ID-WOOD - “Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector”
(Cunoaştere prin Clusere, Inovare şi Design în domeniul prelucrării lemnului în spaţiul Sud Est European), finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei și implementat în
perioada octombrie 2012 – septembrie 2014.
8. Centrul de Infomare Europe Direct Regiunea Centru, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul
apelului de propuneri de selectare a structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct în perioada 2013-2017 și implementat în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2017.
1. Proiectul BISNet Transylvania 2013-2014 „Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-urile din
Regiunea Centru” este finanţat în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare al Comisiei
Europene, CIP 2007-2013 şi este implementat pe o perioadă de 2 ani. Obiectivul principal al proiectului constă
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 beneficiază de un buget
total de 863.598 Euro din care bugetul ADR Centru este de 177.618 Euro, cu o contribuţie proprie de 71.047
Euro.
Pe parcursul anului 2013, în calitate de partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania, ADR Centru a
realizat mai multe tipuri de activităţi, precum cele descrise în continuare:

Pagina 30 din 45











ADR CENTRU

Organizarea la nivelul Regiunii Centru a unui workshop şi a două conferințe internaționale, evenimente
marca Enterprise Europe Network. Workshop-ul a vizat elaborarea planurilor de acţiune pentru inovare şi s-a
adresat cu prioritate managerilor firmelor inovative din Regiunea Centru, dar și companiilor sau organizațiilor
interesate să identifice noi metode pentru dezvoltarea propriei activităţi, utilizând planurile de inovare.
Conferinţele internaţionale au avut ca temă utilizarea surselor de energie verde pentru un viitor sustenabil şi
curat în România şi Ungaria respectiv Conferința Internațională a Clusterelor şi s-a bucurat de prezenţa a
peste 150 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 4 misiuni economice în domeniile energiilor regenerabile,
clusterelor, industriei lemnului și a mobilei și un eveniment de brokerage dedicat industriei lemnului. Scopul
principal al acestor evenimente a constat în facilitarea unor contacte între firme din Regiunea Centru și firme
din țări precum Finlanda, Ungaria, Austria, Italia, Germania, Polonia, Cehia, Elveţia. În cadrul acestor 5
evenimente au participat 38 de entități din Regiunea Centru, în special companii, care au luat parte la 115
întâlniri bilaterale organizate cu reprezentanți ai unor entități din țările amintite mai sus.
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 2013. De asemenea, a fost realizat şi transmis în continuare buletinul informativ lunar de tip
InfoWatch prin care se oferă informaţii de actualitate pe diferite domenii de activitate. Cele 2 buletine informative sunt transmise la un număr de aproximativ 2.150 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 adresate pe teme europene și asistenţă în accesarea
programelor cu finanţare europeană. De asemenea, au fost oferite servicii de consultanță partenerilor Enterprise Europe Network din străinătate care ne-au contactat pentru a obține informații privind sursele de finanțare existente în România, prevederi legislative în vigoare și oportunități de colaborare în afaceri pentru clienții lor.
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 Competitivitate și Inovare din cadrul Comisiei
Europene. 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. ADR Centru este singurul partener român Enterprise
Europe Network membru într-unul din grupurile sectoriale ale acestei reţele. Grupul sectorial este format din
76 de membrii din 24 de țări partenere Enterprise Europe Network și acționează ca un catalizator în procesul
de internaționalizare a companiilor, oferind clienților lor (IMM-uri localizate în regiunile acoperite de aceștia)
servicii de orientare, contacte și informații pentru a găsi parteneri de afaceri sau tehnologie, pentru a realiza
cu succes cooperarea în transferul de tehnologie, pentru a realiza acorduri de parteneriat și pentru a realiza
proiecte de cercetare.
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2. Practica – primul pas pentru cariera ta, depus în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 ”Corelarea Învățării pe tot parcursul vieții” DMI 2.1 ”Tranziția de la școală
la viața activă” s-a derulat pe perioada a 28 de luni, respectiv în perioada februarie 2011 – mai 2013. Proiectul a
fost coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov şi s-a implementat în parteneriat cu
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea 1 Decembrie 1918, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Universitatea Tehnică Cluj Napoca.
În calitate de partener în cadrul proiectului, Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU a beneficiat de un
buget in valoare de 290.668,65 lei, din care contribuția proprie a fost în valoare de 5813,33 lei.
Scopul proiectului a fost acela de a facilita inserția studenților din regiune, pe piața muncii prin dezvoltarea și
îmbunătățirea serviciilor de orientare, consiliere și informare în favoarea tranziției de la școală la viața activă,
crearea premiselor pentru creșterea gradului de ocupabilitate a studenților după finalizarea studiilor universitare,
promovarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul academic și mediul de afaceri/public prin dezvoltarea
culturii stagiilor de practica, monitorizarea inserției profesionale a studenților la stagiile de practica si a absolvenților la locul de muncă.
În calitate de partener în proiectul ”Practica-primul pas pentru cariera ta”, în perioada ianuarie – mai 2013, ADR
Centru a realizat următoarele activități:







Participarea la cele trei întâlniri de management organizate de partenerul lider în cadrul proiectului;
Întocmirea și depunerea a două cereri de rambursare în lunile ianuarie și aprilie;
Organizarea, în data de 15 mai 2013, a unei gale de premiere a studenților și angajatorilor care s-au
implicat în procesul realizării stagiilor de practică;
Activități de promovare: au fost publicate două comunicate de presă pentru promovarea galei evenimentului organizat în data de 15 mai 2013 și pentru promovarea activităților realizate și a rezultatelor
obținute ca urmare a implementării proiectului; au fost furnizate materiale pentru realizarea newsletterului lunar al proiectului;
Realizarea a 2 studii regionale post-inserție, pe baza informațiilor obținute ca urmare a aplicării chestionarelor, studenților beneficiari ai stagiilor de practică și angajatorilor care au sprijinit studenții în realizarea stagiilor.

Organizaţiile partenere din Regiunea Centru care au conlucrat la implementarea activităţilor au fost ADR Centru şi Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș.
Această colaborare a determinat obținerea rezultatelor și atingerea următorilor indicatori la nivelul regiunii:
 1 Centru Regional de Resurse Ocupaționale pentru Studenți;
 1 baza de date regionala cu peste 1000 angajatori;
 45 tutori din întreprinderi instruiți cu privire la metodele de acompaniere a studenților in timpul stagiilor de
practica si a absolvenților in perioada post-inserție;
 200 studenți sprijiniți in tranziția de la școala la viața activa;
 113 beneficiari ai serviciilor de consiliere in cariera;
 8 persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au găsit un loc de munca – tranziția de la școala la
viața activa;
 113 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile – tranziția de la școala la
viața activa;
 218 angajatori informați despre proiect, activitățile implementate si oportunitățile generate;
 44 de angajatori implicați în stagiile de practică ale studenților în perioada 2010-2012;
 201 studenți subvenționați pentru efectuarea stagiilor de practica;
 34 studenți premiați pentru activitatea realizată pe perioada stagiilor de practică;
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 2 studii regionale post-inserție cu privire la tendințele integrării absolvenților de facultate pe piața muncii si
estimări pentru perioada următoare;
 1 tutorial on-line dezvoltat in vederea interacțiunii a peste 600 de studenți (activ la nivelul celor 3 regiuni de
dezvoltare implicate în proiect).
3. Proiectul Promobio – are ca obiectiv general sprijinirea inițiativelor regionale în domeniul bioenergiei, în
scopul facilitării dezvoltării de noi proiecte de afaceri în acest domeniu, în regiunile partenere din Polonia, România și Slovacia. Contractul de finanțare a fost semnat în luna iunie 2011. Proiectul are un buget total de
922.797 Euro și un parteneriat format din 7 instituții din Finlanda, Austria, România, Polonia și Slovacia. Proiectul este coordonat de Institutul pentru Cercetări Forestiere din Finlanda (METLA). Bugetul ADR Centru în acest
proiect este de 72.724 Euro, din care 25% reprezintă contribuția proprie.
În cursul anului 2013 fost realizate următoarele activităţi:
 Elaborarea raportului financiar şi tehnic intermediar pentru perioada iunie 2011 – martie 2013;
 Elaborarea raportului tehnic pentru perioada 1.04 -31.08.2013;
 Participarea la întâlnirea de monitorizare a proiectului organizată în data de 22 mai 2013, la Wieselburg,
Austria.
 Organizarea celui de-al doilea workshop regional din cadrul proiectului axat pe identificarea problemelor cu
care se confruntă proiectele pilot din Regiunea Centru în domeniul bioenergiei și conturarea planului regional de acțiune pentru utilizarea biomasei (Braşov, 9 mai 2013);
 Organizarea unei întâlniri a grupului de sprijin a proiectului PromoBio, 12.11.2013, Sfântu Gheorghe;
 Organizarea celui de-al treilea workshop regional axat asupra prezentării variantei consultative a Planului
de Acțiune pentru Bioenergie - 3 decembrie 2013, Zelea, jud. Harghita.
 Elaborarea unui Plan de Acţiune pentru Bioenergie care va fi finalizat în ianuarie 2014;
 Identificarea în vederea sprijinirii prin proiectul PromoBio a două proiecte mari de producerea a energiei din
biomasă: Primăria Miercurea Ciuc şi Primăria Odorheiu Secuiesc;
 Organizarea unor întâlniri individuale (one to one meeting) cu iniţiatorii proiectelor pilot în domeniul bioenergiei;
 Participarea la sesiunea de instruire pentru proiecte mari de utilizarea a biomasei în scopul producerii de
energie, organizată la Joensuu, Finlanda (9-12 aprilie 2013) pentru inițiatorii proiectelor pilot mari în domeniul bioenergiei și pentru formatorii regionali;
 Facilitarea participării unui trainer la sesiunea de instruire pentru proiecte mari de utilizarea a biomasei în
scopul producerii de energie, organizată la Joensuu, Finlanda (9-12 aprilie 2013) pentru inițiatorii proiectelor pilot mari în domeniul bioenergiei.

4. Proiectul I4FOOD – „Interregional cooperation for competitive and sustainable regional food industries” (Cooperare interregională pentru industrii alimentare regionale competitive și durabile). Proiectul
este finanţat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, şi va fi implementat pe parcursul a 36 luni în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbună-

Pagina 33 din 45

ADR CENTRU

tățirea 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 constă în identificarea de
bune practici la nivel de regiune în cele șase domenii care vizează competitivitatea și durabilitatea IMM-urilor
din sectorul industriei alimentare. ADR Centru va face de asemenea propuneri de politici care să eficientizeze
activitatea IMM-urilor din acest sector. ADR Centru dispune în cadrul proiectului de un buget total de 104.500
Euro, din care 2.090 Euro reprezintă co-finanțarea partenerului.
Pe parcursul anului 2013, ADR Centru a desfăşurat următoarele activităţi, ca parte a celor 3 componente:
 au fost întocmite și depuse două cereri de rambursare, pentru rambursarea cheltuielile efectuate în perioada de implementare cuprinsă între 1 iulie 2012 – 31 iulie 2013;
 participare la întâlnirile Comitetului de Coordonare și a Comitetului de Management al proiectului I4Food,
organizate la Lyon în Franța în luna mai;
 organizare la Alba Iulia, întâlnirile Comitetului de Coordonare și a Comitetului de Management al proiectului
I4Food în luna noiembrie 2013;
 a fost realizată broșura nr. 1 a proiectului în 300 de exemplare și s-a contribuit cu materiale la realizarea
broșurii intermediare nr. 2;
 s-au realizat materiale de promovare și diseminare a proiectului: roll-up, poster, caiet notițe, pixuri;
 în vederea promovării și diseminării proiectului în rândul actorilor regionali şi al companiilor care activează
în sectorul alimentar, ADR Centru a participat în perioada 31 mai – 2 iunie, cu un stand de promovare a
proiectului la Târgul Gustos de Alba și în perioada 6 – 8 septembrie, cu un stand de promovare a proiectului la Târgul de Turism Rural de la Albac;
 personalul proiectului a contribuit cu materialele necesare pentru realizarea secțiunii în limba română a
website-ului proiectului (www.i4food.eu);
 în luna iunie, reprezentanții ADR Centru au participat la Conferința intermediară a proiectului, care a fost
organizată la Lyon;
 În vederea diseminării rezultatelor proiectului și a celor mai bune practici, identificate în Regiunea RhoneAlpes și nu numai, în rândul companiilor din Regiunea Centru, ADR Centru a facilitat participarea unui producător de vinuri din regiune, la vizita de studiu și conferința intermediară organizate în Regiunea RhoneAlpes.
 a fost finalizat Studiul Regional privind industria alimentară în Regiunea Centru; Studiul a fost prezentat
partenerilor în cadrul întâlnirii grupului de lucru organizată în Granada, Spania;
 au fost identificate trei bune practici reprezentând modele de politici sau acţiuni în domenii precum cooperarea regională în afaceri, produse locale sigure și sănătoase și acces la piețe și finanțare, bune practici
care au fost prezentate în cadrul întâlnirii grupului de lucru din Granada cu posibilitatea de a fi preluate ca
modele şi transferate în regiunile partenere ale proiectului;
 echipa de proiect a participat la 4 dintre vizitele de studiu organizate în cadrul proiectului. În cadrul
acestora, au fost vizitate companii, organizații/istituții a căror activitate a fost prezentată ca exemplu de bună practică, posibil a fi transferată în regiunile partenere ale proiectului I4Food și implicit în Regiunea Centru;
 în luna noiembrie ADR Centru a organizat în Regiunea Centru o vizită de studiu la care au participat reprezentanți ai organizațiilor partenere în proiect și care a constat în vizite la companii din regiune care activează în domeniul industriei alimentare: producători de miere și produse din miere, producători de condimente,
producători de carne și produse din carne, producători de vinuri, producători de produse de panificație,
producători de produse lactate.
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5. Proiectul GRISI PLUS “Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS” (GRISI PLUS –
Geomatică și Soluții Informatice pentru Zonele Rurale) este un proiect de cooperare inter-regională, 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 Comerț și Industrie din Gers – Franța și
include un parteneriat format din 14 instituții din 11 țări, printre care se numără și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Proiectul abordează procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă nouă, utilizând informațiile de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme și aplicații informatice specifice, pentru îmbunătățirea nivelului de
atractivitate economică a zonelor rurale din Europa. Factorii de decizie de la nivel local și regional pot folosi
acest tip de informații în sprijinul elaborării unor planuri și strategii de atragere de noi locuitori și inițiative economice în zonele rurale cu risc de depopulare. De asemenea, instrumentele geomantice pot fi folosite pentru
promovarea produselor locale și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a zonelor rurale. Proiectul are o alocare financiară totală de 1.713.751,22 Euro, pentru o perioadă de 36 de luni, din care bugetul ADR CENTRU
este de 89225,16 Euro.
În cursul anului 2013, 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 activă la cea de a 3-a întâlnire a Comitetului de Monitorizare a proiectului, ce a avut loc in Larnaca – Cipru și pregătirea documentelor pentru cel de al 3-lea Raport de progres.
 CP2: În cadrul Componentei 2 - Comunicare și Publicitate, au fost aduse contribuții la elaborarea materialelor de comunicare și publicitate ale proiectului (website și newsletter); participarea cu stand la Târgul Național de Turism Rural de la Albac, 7-8 septembrie 2013; organizarea unui seminar cu tema: „Politici si
instrumente pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale” în data de 3 octombrie 2013.
 CP3: În cadrul Componentei 3 - Schimburi de bune practici, ADR Centru a participat la o vizită de studiu în
Cipru, în care au fost prezentate 2 modele de bune practică aparținând partenerului care a găzduit vizitele
de studiu. De asemenea, au fost realizate demersurile necesare pentru identificarea acelor bune practici
care ar putea fi transferate cu succes la nivelul Regiunii Centru și realizarea planului de implementare pentru transferul bunei practici selectate, în politicile regionale/locale precum și preluarea acesteia de către o
organizație/instituție.
Îmbunătățirea gradului de utilizare a tehnologiei GIS în procesul de planificare și programare a dezvoltării regionale dar și ca suport pentru luarea deciziilor la nivel politic și administrativ reprezintă un obiectiv mai vechi al
ADR Centru, participarea in cadrul proiectul GRISI PLUS reprezentând o valoare adăugată în acest demers.
Acest proiect vizează de asemenea îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonelor rurale. Regiunea Centru
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deține un potențial uriaș în acest domeniu iar bunele practici împărtășite în cadrul proiectului GRISI PLUS pot
constitui un punct de pornire în valorificarea acestui potențial.

6. Proiectul DIFASS – „Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant
instruments” (Dezvoltarea asistenţei financiare interregionale pentru IMM-uri şi a instrumentelor non-grant) 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 este de contribui la îmbunătățirea eficienței politicilor regionale pentru internaționalizarea activității IMMurilor și facilitarea accesului acestora la finanțare. Consorțiul proiectului este format din 26 de 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. Bugetul total al proiectului DIFASS
este de 3.077.054,52 Euro, din care ADR Centru dispune în cadrul proiectului de un buget total de 74.409,61
Euro. Din acest buget contribuția efectivă a ADR Centru va fi de 2%, iar un procent de 13% reprezintă cofinanțare națională.
Pe parcursul anului 2013, 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 treia și cea de a patra ședință de
management, c a avut loc în Oristano, Sardinia – Italia, respectiv în Gijon - Spania; pregătirea documentelor pentru al treilea și al patrulea Raport de progres.
 CP2: În cadrul Componentei 2 - Comunicare și Publicitate, au fost realizate și publicate patru comunicate
de presă, atât în presa scrisă cât și în presa online, pentru promovarea proiectului și a activităților acestuia.
În plus, au fost traduse în limba română și diseminate trei numere ale Newsletter-ului proiectului DIFASS.
De asemenea s-a contribuit la realizarea unei fișe de bune practici, prin exemple de bune practici identificate la nivel regional.
 CP3: În cadrul Componentei 3 - Schimburi de bune practici, ADR Centru a participat la trei workshop-uri în
Polonia, Italia și Spania. În cadrul atelierului de lucru de la, Cracovia, din perioada 20-22 martie 2013 pe
tematica „Sprijin pentru acces la finanţare şi scheme de garantare a împrumuturilor”, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a participat la workshop cu o prezentare a unei bune practici privind Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Workshop-ul s-a încheiat print-o vizită de studiu la centrul de inovare Jagiellonian din Cracovia. În cadrul celui de al doilea workshop ce s-a desfășurat
în perioada 19-20 iunie, în Cagliari și Oristano, ADR Centru a participat în calitate de membru în proiect. Sa asistat la prezentarea a opt bune practici, urmate de două vizite de studiu. În cadrul celui de al patrulea
workshop ce s-a desfășurat în anul 2013, în perioada 28-29 noiembrie având ca tema „Spin-off-uri / Startup-uri / Early stage”, ADR Centru a participat în calitate de membru în proiect. Pe parcursul celor două zile
s-a asistat la prezentarea a cinci exemple de bune practici și s-a participat la o vizită de studiu la
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Incubatorul de Afaceri al Centrului de Afaceri și Inovare Asturias, în Llanera, unde a fost prezentat institutul
și activitățile prin care sprijină start-up-urile și spin-off-urile. De asemenea în cadrul ședinței de management s-a discutat despre necesitatea elaborării planurilor de implementare a bunelor practici cu potențial
de a putea fi transferate în regiunile partenere.

7. Proiectul ID WOOD - Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector
(Cunoaştere prin Clusere, Inovare şi Design în domeniul prelucrării lemnului în spaţiul Sud Est European), este un proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Proiectul este Coordonat de Institutul Forestier din Slovenia, și află în implementare începând cu 01.10.2012 pentru o perioada de 24 de luni. Consorțiul proiectului este format din 15 instituţii şi organizaţii din Austria, Bulgaria, Ungaria,
România, Slovenia, Italia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Serbia.
Obiectivul principalul al proiectului îl constituie 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 este de 119.280 de
Euro, cu o contribuţie proprie a ADR Centru de 15% din bugetul total. Acest procent este format din echivalentul
a 13% din bugetul total, care va fi decontat de către Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice și 2%, contribuţia directă a partenerului.
În cursul anului 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a desfășurat o serie de acțiuni aferente pachetelor de lucru 1, 2 si 3 și 4, 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 cea de a
2-a întâlnire a Comitetului de Monitorizare a proiectului, ce a avut loc in Pordenone – Italia; pregătirea documentelor și depunerea primului Raport de progres al proiectului; participarea la cea de a treia întâlnire de
management, organizata la Sopron, în Ungaria, in 17-18 septembrie 2013.
 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, roll-up. De asemenea au fost
aduse contribuții la elaborarea planului de comunicare al proiectului ID:WOOD. Proiectul a fost promovat la
nivel regional atât în cadrul Conferinței internaționale ”De la Silvicultură la Mobilă și Piața Europeană” (februarie 2013, Sfântu Gheorghe), cât și în cadrul Târgului internațional EXPOWOOD ( mai 2013, Brașov). Au fost
realizate articole si anunțuri radio pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
 WP3: În cadrul Pachetului de lucru 3 – Analiza nevoilor și strategii de dezvoltare în sectorul lemnului, ADR
Centru a realizat următoarele activități:
o A fost elaborată ”Analiza nevoilor si stadiului de dezvoltare a sectorului de exploatare si prelucrare a lemnului la nivelul regiunii Centru”
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o A fost selectat un domeniu regional de specializare - pentru regiunea Centru domeniul – Producerea mobilei
o Au fost selectați experți pentru a face parte din grupurile internaționale de lucru Producerea mobilei si
Clustering. Prima întâlnire a Grupurilor de lucru a avut loc la Ljubljana (Slovenia) în luna februarie 2013.
o Au fost contractați experți externi pentru elaborarea unui Plan de dezvoltare pentru un centru tehnologic
în domeniu producției mobilei și pentru elaborarea unui Plan de dezvoltare pentru un cluster regional în
domeniu lemnului. Cele două planuri de dezvoltare sunt în curs de finalizare. În procesul de elaborare al
celor două planuri au fost implicați actori relevanți de la nivelul Regiunii Centru (Autorități, Universități,
IMM-uri, Clustere), o întâlnire de consultare a acestora fiind organizată la Brașov, în luna mai a anului
2013.
o Au fost realizate vizite în teritoriu ale experților grupurilor de lucru pentru dezvoltarea clusterelor și dezvoltarea centrelor tehnologice (31 iulie 2013 Sfântu Gheorghe și 21 octombrie 2013 la Brașov) pentru evaluarea planurilor de dezvoltare și formularea de recomandări.
o Pe baza celor două planuri de acțiune a fost realizat un Document Cadru pentru susținerea unei industrii
competitive de prelucrare a lemnului și fabricarea mobilei care a fost transmis consiliilor județene în vederea susținerii.
o Au fost realizate două evenimente de consultare a factorilor de decizie de la nivelul regiunii cu privire la
Planul de acțiune pentru dezvoltarea clusterelor si Planul de actiune pentru dezvoltarea un centru tehnologic in industria mobilei.
 WP4: Pachetul de lucru 4 vizează Construirea capacitații de inovare si a activităților de sprijin in domeniul
lemnului. Urmatoarele activitati au fost realizate in cadrul acestei componente: participarea la cursurile de instruire in managementul clusterelor, 9-10 iulie 2013, Graz, Austria și 17-18 octombrie 2013, Pordenone;
organizea cursului de instruire in domenii tehnice pentru structurile de sprijin in domeniul lemnului - 22-24 octombrie 2013, Sibiu, Romania.
Proiectul va continua în perioada următoarea cu activități care vizează întărirea cooperării între universități și
structurile de sprijin pentru IMM-urile din domeniul lemnului, acordarea de sprijin IMM-urilor pentru rezolvarea
unor probleme specifice din domeniul de activitate, internaționalizarea cooperării între clusterele din țările partenere proiectului.

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 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
ce priveşte drepturile cetăţenilor, legislaţia europeană, programele de finanţare, activităţile instituţiilor europene.
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Bugetul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru pentru anul 2013 a fost de 39.578 Euro, din care
19.200 Euro reprezintă finanțarea acordată de Comisia Europeană, iar 20.378 Euro contribuția proprie a ADR
Centru.
În cursul anului 2013, echipa Centrului a desfăşurat următoarele activităţi:
 s-au acordat informaţii, consultanţă unui număr de 83 de persoane care s-au adresat Centrului direct, telefonic şi prin e-mail
 s-a realizat pagina de internet a centrului, accesată de 16.129 în cursul anului 2013
 s-au organizat 4 evenimente:
1. un eveniment de inaugurare a Centrului, în data de 10 aprilie 2013
2. atelierul domestic „Cum să acţionăm în mod durabil”, în data de 31 mai 2013, reunind 65 de participanţi
din rândul elevilor din Regiunea Centru
3. seminarul „Politici si instrumente pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale”, în 3
octombrie 2013, reunind 81 de participanți din rândul agricultorilor, reprezentanților composesoratelor
și instituțiilor publice
4. dezbatere pe tema drepturilor cetățenilor europeni, în zilele de 9 și 10 decembrie 2013, reunind 199 de
persoane, atât din rândul întreprinzătorilor privați cât și din rândul autorităților publice locale.
 s-au realizat pliante de promovare ale Centrului de informare şi obiecte promoţionale, distribuite cu ocazia
evenimentelor organizate sau la care a participat Centrul
 s-a tipărit o broșură pe tema drepturilor cetățenilor europeni, disponibilă publicului larg inclusiv pe pagina
de internet a Centrului
 s-a realizat o carte electronică având ca temă Strategia Europa 2020 și politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, disponibilă pe pagina de internet a Centrului
 s-au organizat două concursuri, destinate jurnaliştilor şi celor care accesează contul de Facebook al Centrului, desfășurate pe toată durata anului 2013

II. Pregătirea unor parteneriate şi proiecte concrete de cooperare intra şi interregională
Această activitate presupune crearea condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a Regiunii CENTRU prin:
 identificarea şi realizarea de parteneriate şi proiecte de cooperare cu regiuni europene,
 atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de cooperare, cercetare şi inovare,
 facilitarea participării administrației publice locale şi regionale în parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte
de interes local, regional şi european.
Pe parcursul anului 2013, ADR CENTRU a participat în calitate de partener, la conturarea și depunerea a două
cereri de finanţare:
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1. Proiectul “RealSEAP - helping Europe taking steps towards SEAP implementation / Real SEAP” –
sprijinirea Europei pentru a avansa în implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă
(SEAP) a fost dezvoltat de către Asociația Gate21 din Danemarca în parteneriat cu alte 11 organizații din Europa: România, Spania Croația, Italia, Polonia, Marea Britanie, Lituania, Germania, Belgia, Slovacia şi a fost înaintat în vederea finanţării în cadrul ultimului apel de proiecte al programului Intelligent Energy Europe, lansat în
anul 2013.
Proiectul RealSEAP va acționa pentru punerea în acțiune a unor mecanisme de livrare a Planurilor de Acțiuni
pentru Energie Durabilă. Șapte regiuni reprezentate în proiect (Regiunea Centru din România, Țara
Bascilor/Spania, Croația de Nord, Emila Romagna/Italia, Marea Britanie, Lituania și Regiunea Capiatală a
Danemarcei), în baza experienței existente în regiune, vor demonstra cum poate fi accelerat procesul de
Implementare a PAED-urilor printr-o abordare sistematică. Va fi elaborat un Pachet de Servicii pentru
Implementarea PAED-urilor care va servi ca bază pentru partenerii regionali în îmbunătățirea sprijinului acordat
pentru semnatarii Convenției Primarilor.
Bugetul total al proiectului este de 1.675.654 Euro iar durata de implementare a proiectului este de 30 de luni.
Bugetul alocat Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este de 105.340 Euro din care contribuția proprie
este de 26%, respectiv 27.388 Euro reprezentând costuri salariale, administrative, transport, costuri cu
organizarea de evenimente și diseminarea proiectului.
2. Proiectul „Califică-te pentru viitorul tău” a fost depus în cadrul cererii de proiecte nr. 164 „Acces și participare la formare profesională continuă”, a Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”,
Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
„Acces și participare la formare profesională continuă”. Proiectul a fost iniţiat de către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Bucureşti Ilfov, în parteneriat cu ADR Centru, SC LIRA COP CREATIVE SRL din București, Fundația
Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș din Baia Mare și SC Dad Expertise SRL
din Alba Iulia.
Formarea profesională continuă reprezintă o componentă deosebit de importanta pentru creșterea calității forței
de muncă, fiind principalul instrument prin care angajații se pot adapta noilor cerințe de pe piața muncii,
facilitându-se in acest fel mobilitatea intre diferite sectoare de activitate. Implicarea ADR Centru în cadrul proiectului a fost determinată de interesul acordat investiției în capitalul uman din Regiune, care prin dezvoltarea competențelor și abilităților angajaților din domeniul serviciilor din Regiune va contribui la creșterea nivelului de calificare profesională a acestora. Principalele activități pentru care ADR Centru va fi responsabilă în cadrul proiectului sunt următoarele: informarea și promovarea activităților pentru 100 de angajați, furnizarea și monitorizarea
serviciilor de consiliere și orientare pentru 75 de angajați, furnizarea și monitorizarea programelor de calificare
pentru 75 de angajați.
În calitate de partener în proiect ADR Centru va fi implicată în următoarele activități: managementul proiectului,
implementarea măsurilor de informare, promovare și publicitate a proiectului, planificarea și derularea achizițiilor, desfășurarea activităților de stimulare a angajaților în vederea participării la formarea profesională continuă.
Bugetul total al proiectului este de 3.093.302,00 lei pentru o perioadă de 24 de luni, ADR Centru având un buget
propriu de 484.024,38 lei în acest proiect şi o co-finanţare de 10.164,51 lei.
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Capitolul V
Serviciile Suport
Toate activităţile şi rezultatele Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU au fost susţinute de activitatea
serviciilor suport: asistență tehnică, audit intern, resurse umane, juridic, IT, contabilitate.
Pe parcursul anului 2013 Serviciul Asistență Tehnică al ADR Centru a derulat activități privind finalizarea implementării contractelor de finanţare încheiate cu MDRAP din Axa 6 – Asistenţă Tehnică a POR, DMI 6.1 şi DMI
6.2: ”Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013” finanțat prin DMI 6.1 și ”Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012
pentru OI din cadrul ADR CENTRU în informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 – 2013” finanțat prin DMI 6.2. În acest sens au fost elaborate și transmise la AM POR rapoartele finale de progres și cererile de rambursare finale aferente celor 2 proiecte.
Totodată, în anul 2013 au fost elaborate și depuse la AM POR 2 noi cereri de finanțare cu titlul: ”Sprijin acordat
în perioada 01.01.2013 – 31.10.2014 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. Acestea au fost aprobate de către AM POR, iar în datele de 18.03.2013, respectiv
26.08.2013 au fost semnate contractele de finanțare. În cadrul acestor noi contracte de finanțare s-au derulat
următoarele acțiuni:
 Elaborarea şi transmiterea la AM POR a 6 rapoarte de progres, care să reflecte activităţile derulate prin
contracte şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2013, precum şi în elaborarea şi transmiterea la
MDRAP a 6 cereri de rambursare (4 aferente DMI 6.1 și 2 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 2013 și a 4 cereri de rambursare.
În anul 2013 Biroul Asistență Tehnică al ADR Centru a depus la Ministerul Economiei fișe de proiect în cadrul
axei 5 – Asistență Tehnică a POS CCE 2007 – 2013, având titlul: „Sprijin acordat în perioada 11.03.2013 –
31.07.2015 pentru OI POS CCE din cadrul ADR CENTRU în managementul, implementarea, monitorizarea şi
controlul la nivel regional a POS CCE 2007 - 2013”, finanţată prin DMI 5.1, respectiv ”Sprijin acordat în perioada
11.03.2013 – 31.07.2015 pentru OI POS CCE din cadrul ADR CENTRU pentru comunicare şi tehnologia informaţiei, care vin în sprijinul implementării la nivel regional a POS CCE 2007 – 2013”, finanţată prin DMI 5.2.
Aceste fișe au fost aprobate de către AM POSCCE, iar în data de 19.07.2013 au fost semnate contractele de finanțare. În cadrul acestor contracte de finanțare s-au derulat următoarele acțiuni:
 Elaborarea şi transmiterea la AM POSCCE a 3 rapoarte de progres, care să reflecte activităţile derulate
prin contracte şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2013, precum şi în elaborarea şi transmiterea la
MDRAP a 3 cereri de rambursare (2 aferente DMI 5.1 și 1 aferent DMI 5.2).
În cursul anului 2013 Serviciul Audit Intern din cadrul ADR Centru a activat pentru:
 asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern în sensul elaborării sau perfecţionării metodologiilor proprii care să fie în concordanţă cu Instrucţiunile emise de către AM POR/ AM POS CCE privind
implementarea POR/ POS CCE, cu legislaţia naţională şi regulamentele europene privind implementarea
fondurilor structurale,
 elaborarea/ actualizarea Planului anual de audit intern şi elaborarea Planului strategic de audit (pe o perioadă de 3 ani),
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 realizarea misiunilor de audit intern incluse în Planul anual de audit intern, formularea de recomandări/ supervizarea misiunilor de audit intern,
 urmărirea implementării recomandărilor acceptate de structura auditată,
 colaborarea cu instituţii / autorităţi care realizează misiuni de audit privind activitatea ADR Centru (Autoritatea de Audit, Serviciul Audit Intern din cadrul MDRT, Serviciul Audit Public Intern din cadrul ME etc) pentru
punerea la dispoziție / scanarea /transmiterea documentelor solicitate şi încheierea minutelor / proceselor
verbale de predare /primire,
 realizarea Planurilor de acţiune pentru implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit
extern, urmărirea implementării acestora, precum şi raportarea stadiului de realizare la solicitarea Autorităţii
de Audit, Serviciului Audit Intern / alte Direcții din cadrul MDRT/ ME.
 elaborarea Raportului anual de activitate a Serviciului Audit Intern,
 îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a practicii profesionale prin participarea la diferite forme de perfecţionare în
domeniile de interes pentru auditori,
 pregătirea de informări pe diferite teme și prezentarea lor în seminariile interne, la solicitarea conducerii
ADR Centru,
 participarea la întâlnirile trimestriale ale Echipei de Gestionare a Riscurilor și semnalarea unor riscuri în legătură cu activitatea ADR Centru,
 menținerea relației cu Serviciul Audit Intern din cadrul MDRT/ Serviciul Audit Public Intern din cadrul ME
(transmiterea spre avizare/ informare a manualelor de proceduri, a Raportului anual de activitate a Serviciului Audit Intern, a planurilor de audit, a rapoartelor de audit intern după aprobarea acestora de către Directorul General).
Rezultate obţinute în urma desfăşurării activităţii Serviciului Audit Intern din cadrul ADR Centru:
Indicator
Planificat
Realizat
2013
2013
MISIUNI AUDIT INTERN
număr de misiuni de audit intern realizate/ supervizate
7
7
număr de rapoarte de audit intern transmise la Serviciul Audit
7
6
Intern din cadrul MDRT
număr de recomandări formulate de auditorii interni
16
număr de recomandări acceptate de structura auditată
16
număr de recomandări implementate de structura auditată
14
număr de recomandări în curs de implementate
2
MISIUNI AUDIT EXTERN
număr misiuni de audit extern/ evaluare privind activitatea
POR
2
ADR Centru (efectuate de Autoritatea de Audit, Serviciul Audit
POS
2
Intern / alte Direcții din cadrul MDRT/ ME)
CCE
PHARE
1
Număr de recomandări formulate în urma misiunilor de audit
POR
6
extern / evaluare
POS
25
CCE
Număr de recomandări acceptate în urma misiunilor de audit
POR
6
extern / evaluare
POS
25
CCE
Număr de recomandări implementate în urma misiunilor de
POR
6
audit extern / evaluare
POS
25
CCE
ALTE ACTIVITĂȚI
Elaborare raport de activitate al Serviciului Audit Intern pentru
1
1

Grad
realizare
100 %
86 %
100 %
85,5 %
12,5 %
-

100 %
100%
100%
100%
100 %
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anul 2012 pentru activitatea POR
Elaborarea Planului anual de audit pentru anul 2014
Elaborarea Planului strategic de audit (pentru perioada 20142016)
număr de zile de perfecţionare /an pentru personalul Serviciului
număr de instruiri la care au participat auditorii
pregătirea de informări și prezentarea lor în seminariile interne
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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 32 noi persoane
(21 persoane în cadrul OI POS CCE, 10 persoane în cadrul OI POR și 1 persoană la Polul de Creștere Brașov)
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. Tot în cursul anului 2013, 5 persoane și-au încetat raporturile de muncă cu ADR Centru. L-a
sfârșitul anului 2013 s-a făcut evaluarea personalului.
Astfel ADR Centru avea la sfârşitul anului 2013 un număr 116 de angajaţi din care 112 activi. Indicele de
fluctuaţie de personal a fost de 4,79% în 2012 comparativ cu anul 2012 în care indicele reprezenta un procent
de 2,25%. În cursul anului 2013, 15 de angajaţi ai Agenţiei au participat la programe de instruire din următoarele
domenii: ajutor de stat, programare 2014-2020, eficiență energetică, comunicare, website.
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 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 2013 Serviciul IT – MIS a desfăşurat următoarele activităţi:
 a asigurat funcționarea infrastructurii SMIS, a coordonat și sprijinit activitatea de introducere a datelor oferind totodată consultanță și instruire pentru utilizatori
 a oferit consultanţă de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul angajaţi în cadrul ADR Centru, asigurând totodată funcţionarea infrastructurii tehnice: calculatoare, echipamente de rețea, echipamente de comunicații, servere, echipamente de stocare date,
 a asigurat actualizarea paginilor web ale Agenției (www.adrcentru.ro și www.regio-adrcentru.ro) cu informațiile furnizate de către departamentele/serviciile ADR Centru - au fost create/actualizate 687 de pagini ale
site-ului ADR Centru, www.adrcentru.ro; de asemenea au fost create/actualizate 519 de pagini ale site-ului
dedicat Regio al ADR Centru www.regio-adrcentru.ro
 a fost consolidată infrastructura IT în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării activității personalului din cadrul departamentului OI POS CCE (conexiuni securizate, echipamente de calcul, instruiri, echipamente de salvare a datelor, echipamente de procesare a documentelor)
 în cadrul sistemului de management al documentelor a fost implementat modulul adițional care deservește
activitatea personalului OI POS CCE
 a fost demarat procesul de arhivare electronică a documentelor aferente POR și importul acestora în baza
de date a MDRAP
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 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 2013 Departamentul Economic din cadrul ADR Centru a procedat la:
 Organizarea activității Departamentului Economic, gestionarea actelor contabile, a tuturor operaţiunilor financiar contabile, care afectează patrimoniul Agenţiei pentru a determina rezultatele financiare, cu respectarea
legislației în vigoare; gestionarea patrimoniului Agenție
 Verificarea, analiza şi controlul operaţiunilor financiar - contabile, înregistrate, conform legislaţiei; supervizarea activității departamentului economic. Exercitarea controlului financiar preventiv.
 Efectuarea tuturor operaţiunile de încasări şi plăţi, venituri şi cheltuieli aprobate prin Bugetul de venituri şi
cheltuieli al agenţiei;
 Efectuarea corectă şi la timp a inregistrărilor contabile;
 Implementarea Contractelor de servicii încheiate cu MDRAP, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul
Economiei – cu finanțare 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 si financiare ale Agenției, prin utilizarea informației
economice;
 Analizarea capacitații de încasare a veniturilor prevăzute, pentru fiecare sursa de finanțare, conform Bugetului, realizarea fluxului de numerar, semestrial si anual.
 Analizarea semestriala a modului de încadrare a cheltuielilor in prevederile bugetare.
 Efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor bănești ale personalului, verificarea calculului si eliberarea drepturile salariale ale personalului agenţiei, plata contribuțiilor la bugetul consolidat al statului, conform
legislației.
 Calcularea si plata la timp a obligaţiilor bugetare şi cele faţă de furnizori.
 Organizarea operaţiunile de casă conform actelor normative în vigoare, verificarea si plata deconturile de
cheltuieli ale salariaţilor trimişi în deplasare conform documentelor justificative si a Ordinului de deplasare.
 Elaborarea documentele lunare de sinteză, balanţa de verificare analitică, registrul jurnal, note contabile;
 Respectarea principiilor conceptelor si recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un instrument
principal de control
 Asigurarea aprovizionării continue cu bunuri materiale consumabile necesare desfasurarii activității personalului
 Asigurarea întreținerii in vederea bunei funcționarii a parcului auto al Agenției.
 Asigurarea întreținerii tuturor spatiilor Agenției.
 Organizarea si coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului agenţiei, determinarea rezultatelor inventaririi
şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii, cu respectarea normelor legale in vigoare; Asigurarea valorificării inventarierii patrimoniului Agenției.
 Intocmirea situaţiilor financiare anuale, bilanţul contabil precum şi alte rapoarte şi situaţii in vederea prezentării Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru;
 Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, a bugetului multianual şi a execuţiei bugetare.
 Aplicarea şi actualizarea la nevoie a manualelor de proceduri interne care sunt in gestionarea Departamentului economic.
Activitatea financiară a Agenţiei va fi prezentată în detaliu în Raportul privind execuţia bugetară a ADR Centru
pentru anul 2013.
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Capitolul VI
CONCLUZII
Activitatea ADR Centru în anul 2013 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 implementare a operațiunilor din cadrul Axei prioritare 1 a POS
CCE 2007-2013 care au fost delegate către ADR-uri, precum şi pe implementarea de proiecte regionale de cooperare intra şi interregionale. Astfel, putem concluziona acțiunile principale:
Definitivarea analizei economico-sociale și a analizei SWOT regionale pentru perioada 2014-2020 și
elaborarea strategiei regionale și a sistemului de indicatori de monitorizare pentru Planul de Dezvoltare
Regională 2014-2020. Participare activă la dezvoltarea documentelor de programare la nivel național prin
participarea la întâlniri de lucru și transmitere observații și propuneri la documentele primite.
Informarea rețelei parteneriale regionale de planificare cu privire la procesul de programare la nivel național
și consultarea membrilor acesteia cu privire la documentele de planificare și programare elaborate la nivel
regional, precum şi în ce privește dezvoltarea portofoliului regional de proiecte prin realizarea a 17 întâlniri cu
aceste structuri în cursul anului 2013. Continuarea procesului de identificare şi dezvoltare a portofoliului de
proiecte regional necesar pentru implementarea PRD 2014-2020.
Evaluarea şi selecţia a 68 de proiecte depuse în cadrul Regio.
Semnarea a 43 contracte de finanţare în anul 2013, în cadrul Programului Operaţional Regional, contracte
având o valoare totală a sumei solicitate de 80,47 milioane euro.
Monitorizarea proiectelor contractate în cadrul Programului – 413 proiecte contractate până la 31.12.2013
având o valoare a sumei solicitate de 509,40 milioane euro, la care s-au realizat 509 de vizite trimestriale de
monitorizare în cursul anului 2013.
Verificarea a 306 cereri de rambursare în cadrul POR, la care s-au realizat 111 vizite în teren şi pentru care
s-au făcut plăţi în valoare de 64,03 mil. euro. Verificarea a 140 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 – în cursul anului 2013 au fost distribuite 12761 buc.
materiale informative şi de promovare).
Organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri, evenimente cu potenţialii solicitanţi de fonduri şi
cu beneficiarii de proiecte (98 de evenimente la care au participat aproximativ 2349 de persoane din cadrul
autorităţilor naţionale, autorităţilor locale, mediului de afaceri, societăţii civile, etc).
Asigurarea de consultanţă şi asistenţă acordată potenţialilor solicitanţi de fonduri, în cadrul Regio 2007-2013,
prin cele 126 cereri de informaţii rezolvate.
Semnarea Acordului de delegare a sarcinilor pentru operațiunile din cadrul Axei prioritare 1 a POS CCE. Înființarea și dezvoltarea Organismului Intermediar pentru POS CCE, realizarea procedurilor de lucru și preluarea proiectelor de la Autoritate de Management – Ministerul Economiei.
Derularea activităților de informare și publicitate la nivel regional pentru POS CCE: realizarea și aprobarea
Planului de Comunicare regional pentru POS CCE; organizarea a 4 evenimente pentru beneficiari și potențiali beneficiari la care au participat 200 persoane; distribuirea a circa 715 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 201 cereri de finanțare repartizate la ADR Centru de Autoritatea de Management
pentru POS CCE pe operațiunea 1.1 și a 85 cereri de finanțare pe DMI 1.3, operațiunea b.
Contractarea a 224 de proiecte de la nivel regional cu o valoare totală a sumei solicitate de 178,26 milioane
lei.
Monitorizarea a 228 de proiecte preluate de la AM POS CCE cu o valoare totală a sumei solicitate de 208,70
milioane lei, la care au fost plătite ca urmare a cererilor de rambursare depuse și verificate suma de 103,21
milioane lei.
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În cursul anului 2013 s-au realizat activităţi de implementare la 8 proiecte regionale 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 742.858,24 euro.
Elaborarea şi depunerea în vederea finanţării, în calitate de partener, a încă 2 proiecte regionale în domenii
ca: energii durabile și dezvoltarea resurselor umane. Aceste proiecte au fost depuse în cadrul Programului
Inteligent Energy Europe şi POS Dezvoltarea Resurselor Umane și au o valoare totală (aferentă Regiunii
Centru) de 214.450,34 euro.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi-a continuat activitatea sa în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile la nivel regional (în principal Programul Operaţional Regional 2007-2013, dar începând cu 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 definitivarea analizei socio-economice regionale şi a analizei SWOT și
elaborarea strategiei regionale și sistemului de indicatori aferente perioadei 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.
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