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Dorim sa fim o organizatie care sa asigure performanta in planificarea, programarea si implementarea fondurilor alocate dezvoltarii Regiunii Centru.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru exista pentru a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii prin inlaturarea disparitatilor si
dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei.
Comunitatile din Regiune isi identifica si isi definesc impreuna, drumul lor
spre prosperitate. Se asteapta de la noi sa fim o organizatie orientata spre
performanta intr-o regiune dezvoltata, atractiva pentru a trai, a investi si a
munci.
In totala transparenta si deschidere, rolul nostru este de a pune in practica
planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui cu resurse
financiare si umane, de a asista comunitatile in utilizarea lor si de a atrage
noi resurse. Dorim sa cooperam cu toti cei care in orice fel, pot si vor sa influenteze drumul nostru, al tuturor. Vrem sa-i ascultam intotdeauna pe cei
pentru care existam si activam si asupra carora se reflecta consecintele actiunilor noastre.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru apartine locuitorilor Regiunii si
suntem obligati in fata comunitatilor, a reprezentantilor acestora reuniti in
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru si a partenerilor contractuali.
Actiunile noastre sunt destinate oamenilor si sunt realizate impreuna de o
echipa loiala scopurilor propuse si decisa sa se implice pentru binele comunitatii. In activitatea noastra trebuie sa se regaseasca profesionalismul, calitatea si onestitatea intr-un mediu care stimuleaza invatarea continua.
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Activităţile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU,
desfăşurate în cursul anului 2005 au fost realizate în conformitate cu atribuţiile stabilite prin prevederile legale în
vigoare - Legea privind Dezvoltarea Regională în România
315/2004 - cu Programul de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU pentru anul 2005 şi hotărârile Consiliului pentru dezvoltare regională al Regiunii Centru.
Politicile de dezvoltare economică urmăresc nivelarea mediului economic prin înlăturarea decalajelor care constituie
dezavantajul socio-economic al unora dintre zonele
geografice, în speranţa că înlăturarea lor va produce o
creştere economică şi socială autentică.
Reducerea şi prevenirea creşterii decalajelor regionale este
un obiectiv de bază al politicii regionale în care ADR joacă
un rol major. În baza acestui rol, acţiunile întreprinse de
ADR Centru au fost îndreptate spre atingerea scopului pentru care ea a fost înfiinţată, de îmbunătăţire a performanţelor
economice ale unor arii geografice din Regiune care, datorită resurselor naturale şi umane pe care le moştenesc,
precum şi a cadrelor relativ specifice de evoluţie
(economice, tehnologice, demografice, sociale, politice şi
culturale) care le-au influenţat dezvoltarea, au înregistrat
rămâneri în urmă.
Privite din acest punct de vedere, activităţile desfăşurate în
cadrul ADR Centru au fost axate în principal pe:
1.Construcţia instituţională;
2.Elaborarea documentelor de programare şi promovare a
activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională;
3.Gestionarea (ca şi autoritate de implementare a proiectelor) sumelor alocate Regiunii din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare;
4.Identificarea şi declararea Zonelor Defavorizate, asigurarea de asistenţă tehnică investitorilor în Zonele Defavorizate şi monitorizarea activităţii agenţilor economici care
beneficiază de facilităţi;
5.Alte activităţi specifice dezvoltării regionale.
Construcţie instituţională
Implementarea politicilor de dezvoltare regională în cadrul Regiunii CENTRU se face prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională
care are sediul în Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei nr. 32 D şi
care a fost constituită prin Hotărârea nr. 1 a CDR Centru din 20
noiembrie 1998.
Rolul principal al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională este de a
contribui la înlăturarea decalajelor existente, prin coordonarea
proiectelor de transformare economico-socială a Regiunii CENTRU şi prin accesarea programelor şi proiectelor finanţate de
către Uniunea Europeană sau din alte surse.
De-a lungul celor şapte ani, activitatea ADR CENTRU a fost
axată în principal pe construcţia instituţională în domeniul dezvoltării regionale pe de-o parte, iar pe de altă parte pe coordon-

area aplicării politicilor de dezvoltare regională.
De la înfiinţarea lor şi până în prezent structurile instituţionale,
atât de la nivel regional, cât şi cele de la nivel naţional, au parcurs un proces complex de construcţie şi consolidare în cadrul
căruia au fost necesare uneori eforturi considerabile pentru atingerea obiectivelor propuse.
Munca desfăşurată în această perioadă în domeniul construcţiei
instituţionale regionale a fost în general o muncă de pionierat
care a beneficiat însă de un ajutor financiar şi de expertiza esenţială oferite de către Comisia Europeană prin programele de
asistenţă tehnică şi de înfrăţire cu statele membre ale Uniunii.
Pentru că performanţa unei organizaţii depinde de performanţa
angajaţilor săi, managementul şi-a propus să întreprindă continuu toate acţiunile necesare pentru ca fiecare angajat să
înţeleagă rolul său în cadrul Agenţiei şi să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia. În considerarea rolului pe care ADR
Centru îl va îndeplini ca organism intermediar, prin prisma fondurilor structurale care vor fi implementate prin intermediul organizaţiei, atenţia a fost concentrată spre instruirea cât mai temeinică a cât mai multor salariaţi în domeniul programării şi
gestionării fondurilor europene.
Pregătirea instituţională ca Organism Intermediar şi
elaborarea portofoliului de proiecte pentru Programul Operaţional Regional
O dată cu închiderea Capitolului 21 de negocieri cu Uniunea
Europeană la sfârşitul anului 2004 s-a demarat şi procesul de
pregătire pentru accesarea instrumentelor structurale atât la
nivel naţional cât şi la nivel regional.
Astfel, cadrul instituţional pentru coordonarea, managementul şi
implementarea instrumentelor structurale în România a fost
reglementat prin HG 497/2004, modificată şi completată prin HG
1179/29.07.2004 şi HG 128/2006.
În conformitate cu aceste acte normative cele opt Agenţii pentru
Dezvoltare Regională au fost desemnate ca Organisme Intermediare pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului
Operaţional Regional (POR). Conform prevederilor acestui act
normativ Autorităţile de Management, (în cazul nostru Ministerul
Integrării Europene – Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională) vor delega parte din atribuţiile lor către Organismele
Intermediare pe baze contractuale, dar ele rămân totuşi responsabile pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor delegate, pentru
eficacitatea şi eficienţa activităţilor finanţate prin Fonduri Structurale.
În acest sens în cursul anului 2005 pregătirea Agenţiei ca Organism Intermediar pentru POR şi a Regiunii CENTRU pentru
momentul 2007, s-a axat pe următoarele acţiuni:
•
Dezvoltarea structurii organizatorice a Agenţiei în aşa fel
încât să includă atât activitatea viitoare de Organism

Raport de activitate 2005

•

•
•
•

Intermediar cât şi cea de Autoritate de Implementare
pentru Programul Phare CES şi de coordonator al parteneriatului regional şi instituţie responsabilă cu implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii Centru.
Realizarea Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013
şi a Documentului Regional de Programare şi Implementare în parteneriat cu toţi actorii regionali. Aceste documente au reprezentat input-uri de la nivel regional pentru
Planul Naţional de Dezvoltare Regională (şi automat
pentru PND 2007-2013) şi Programul Operaţional Regional. În baza acestor documente se vor primi fondurile
UE şi se va realiza managementul şi monitorizarea lor.
Aceste documente sunt, în momentul de faţă, în faza
finală de elaborare şi aprobare de către Comisia Europeană.
Reactivarea grupurilor de parteneriat şi întărirea acestora – contribuţiile lor la procesul de programare pentru
Fonduri Structurale la nivel regional fiind substanţial;
Pregătirea unui portofoliu de proiecte regionale, proiecte
care să fie bine susţinute cu toate documentele necesare.
Pregătirea şi instruirea personalului Agenţiei şi a principalilor actori regionali pentru accesarea şi gestionarea
Fondurilor Structurale. Deoarece cunoştinţele în
domeniu managementului FS şi a politicilor UE la nivel
regional în cadrul altor instituţii este destul de redus, este
necesară instruirea în următoarele domenii: dezvoltare
economică, identificarea oportunităţilor de dezvoltare,
pregătirea de proiecte, managementul ciclului de proiect,
managementul financiar, monitorizare şi raportare, sisteme informatice. De asemenea, factorii de decizie de la
nivel regional (membrii CDR sau membrii viitorului
Comitet Regional de Coordonare) vor avea nevoie de o
instruire corespunzătoare rolului lor viitor. Această activitate a fost începută în cursul anului 2005, instruirile fiind
asigurate fie de diferite proiecte de asistenţă tehnică, fie
prin activităţile proiectului de twinning regional. Împreună
cu partenerii proiectului de Înfrăţire RO2003/IB/SPP/07
s-a făcut o revizuire a nevoilor de instruire, atât pentru
personalul ADR Centru cât şi pentru actorii regionali
importanţi (beneficiari finali, centre de consultanţă, viitoare agenţii de implementare, autorităţi locale, membrii
CDR) şi s-a elaborat un Plan de Instruire şi, de asemenea, s-au realizat şi o serie de module de instruire. Astfel, în cursul anului 2005, s-au realizat 4 serii de seminarii în cadrul fiecărui judeţ al Regiunii Centru pe temele:
managementul de proiect; politicile FS, strategii de dezvoltare, analiza cost-beneficiu, stabilirea de indicatori,
selecţia, evaluarea şi monitorizarea proiectelor din perspectiva FS. La aceste seminarii au participat aprox. 400
de persoane.

De asemenea, s-au realizat o serie de discuţii, training on the
job şi seminarii cu angajaţii ADR Centru în ce priveşte programarea, managementul, implementarea, controlul şi raportarea Fondurilor Structurale.

Crearea unui portofoliu de proiecte la nivel regional a fost una
din activităţile importante derulate de ADR Centru în ceea ce
priveşte pregătirea pentru aderarea la UE. Existenţa unui portofoliu de proiecte este necesară pentru:
•
Creşterea la maxim a capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale
•
Asigurarea utilizării fondurilor alocate
•
Asigurarea succesului programului operaţional
În vederea pregătirii portofoliului de proiecte, în cursul anului
2005, ADR Centru a derulat o serie de activităţi, după cum urmează:
•
Baza portofoliului de proiecte a fost determinată de
proiectele colectate în cursului anului 2004. Astfel
aceasta cuprindea un număr de 230 de proiecte din
domeniul infrastructurii de afaceri, mediu, turism,
tehnico-edilitare şi transport. Din aceste 230 de proiecte
un număr de 138 aveau un grad de maturitate ridicat
având inclusiv studiu de fezabilitate.
•
În trimestrul 3 al anului 2004 a avut loc campania de
promovare pentru licitaţia de proiecte din cadrul Programului Phare 2004-2006 CES, Infrastructură mare regională, campanie în cadrul căreia s-a prezentat şi distribuit potenţialilor aplicanţi un Manual privind identificarea, pregătirea, selecţia şi evaluarea proiectelor mari
de infrastructură regională, care să-i sprijine în identificarea şi pregătirea proiectelor de infrastructură. În cadrul
acestei licitaţii s-au depus un număr de 30 de proiecte
din care 19 au trecut de faza de pre-selecţie, fiind îmbunătăţite şi participând la evaluarea naţională. Din cele 19
proiecte, 16 au obţinut punctajul minim de finanţare şi 4
au fost aprobate pentru finanţare în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională din 19 decembrie 2005. Toate proiectele care nu
au fost selectate ca urmare a preselecţiei regionale şi
cele care se află în lista de rezervă sau nu au fost selectate la selecţia naţională au fost introduse automat în
cadrul portofoliului de proiecte.
•
În cadrul proiectului de twinning regional s-au organizat
în cursul anului 2005, 4 serii de seminarii în fiecare judeţ
al regiunii privind managementul de proiect şi dezvoltarea de proiect din perspectiva FS; politicile FS, strategii
de dezvoltare, analiza cost-beneficiu, stabilirea de indicatori, selecţia, evaluarea şi monitorizarea proiectelor din
perspectiva FS. În cadrul acestor seminarii s-au prezentat potenţialilor beneficiari structura instituţională şi sistemul privind Fondurile Structurale, precum şi modul cum
trebuie identificate şi integrate proiectele lor în acest
sistem. De asemenea, s-a prezentat structura managementului de proiect cu exemplificarea sa pe o temă de
proiect.
ADR Centru a invitat partenerii regionali să facă o inventariere a
proiectelor existente la nivelul fiecărui judeţ şi care să se încadreze pe priorităţile şi măsurile Programului Operaţional Regional. S-a solicitat ca pentru fiecare proiect să se completeze o
fişă de proiect.
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În urma tuturor acestor activităţi s-au adunat în portofoliul de
proiecte un număr de 837 de proiecte de la nivelul tuturor celor 6
judeţe ale Regiunii. Din cele 837 de proiecte aflate în baza de
date, 519 se pot încadra pe cele 4 priorităţi ale Programului
Operaţional Regional, iar 318 proiecte se încadrează pe Programe Sectoriale.
Priorităţile Programului Operaţional Regional sunt:
Prioritatea I - Îmbunătăţirea infrastructurii publice locale şi regionale – 239 proiecte;
Prioritatea II - Consolidarea mediului de afaceri local şi regional
– 21 proiecte;
Prioritatea III - Dezvoltarea turismului regional şi local – 118
proiecte;
Prioritatea IV - Sprijin pentru dezvoltare urbană – 141 proiecte
Din cele 519 proiecte, 201 proiecte au o maturitate mai mare
având cel puţin Studiul de Fezabilitate elaborat.
În cursul anului 2006, ADR Centru, sprijinită atât de proiectele de
asistenţă tehnică preconizate în viitorul apropiat cât şi prin activităţile proprii şi cele ce se vor derula în cadrul proiectului de twinning
light, care se doreşte să se implementeze la nivelul fiecărei Regiuni,
va derula o serie de acţiuni cu scopul de a pregăti actorii regionali în
vederea dezvoltării proiectelor lor, prioritizării acestora şi încadrării
în priorităţile POR.
Distribuţia acestor proiecte pe judeţele Regiunii :
Nr. proiecte

98

24

27

42

Operaţional Regional (POR) 2007-2013 are rolul de a stimula
dezvoltarea de jos în sus la nivel local şi regional, pentru a ameliora disparităţile regionale crescânde.
Direcţia Politici Regionale şi Programare din cadrul Ministerului
Integrării Europene a demarat activitatea de elaborare a Programului Operaţional Regional în anul 2004, printr-o Nota Metodologică pentru pregătirea documentelor de programare şi
implementare, în vederea pregătirii POR 2007-2013. Orientările
metodologice au avut ca scop sprijinirea ADR-urilor în procesul
de elaborare a PDR-urilor şi a Documentelor Regionale de Programare şi Implementare, documente care au furnizat elemente
importante de fundamentare pentru elaborarea PND 2007-2013
şi a Programului Operaţional Regional.
Procesul de consultare şi informare a actorilor implicaţi, a continuat şi în anul 2005, în principal prin schimbul de informaţii cu
membrii grupurilor de lucru de la nivelul celor 6 judeţe ale regiunii.
După elaborarea fiecărei variante de lucru privind fundamentarea Programului Operaţional Regional, acesta a fost trimisă în
noua sa formă spre consultare pentru a primi comentarii, observaţii şi completări considerate necesare de către partenerii regionali. Aceste informaţii au cuprins date legate de priorităţi,
alocaţii financiare, impact sau zone de implementare. În permanenţă s-a precizat că priorităţile stabilite trebuie
acoperite cu proiecte corespunzătoare, care să aibă
studii de fezabilitate realizate şi partea de cofinanţare
asigurată.
Alba

Procesul consultativ a continuat prin organizarea unor
întâlniri şi seminarii cu grupurile de lucru judeţene. PriHarghita
orităţile şi măsurile propuse au fost considerate ca fiind
Mures
de interes general şi de aceea permit acoperirea
Sibiu
domeniilor vizate, ele urmând a fi adoptate în funcţie de
orientările de la nivel naţional şi a corecţiilor solicitate de
către Comisia Europeană. Propunerile primite au fost
reţinute şi trimise la Direcţia de Planificare şi Programare, din
cadrul Ministerului Integrării Europene, care coordonează elaborarea documentului.
Brasov

Covasna
120
208

Elaborarea documentelor de planificare
Activitatea de planificare a continuat în anul 2005 cu elaborarea
documentelor de planificare pentru perioada 2007-2013, respectiv Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de Dezvoltare
şi Programul Operaţional Regional.
METODOLOGIE:
Pregătirea metodologică privind elaborarea documentelor de
programare pentru perioada 2007-2013 a fost coordonată de
către Ministerul Integrării Europene, Direcţia pentru Dezvoltare
Regională şi a constat într-un set de seminarii şi dezbateri pe
teme legate de Metodologia de Dezvoltare a Programului Operaţional Regional (POR) şi modul de elaborare a documentelor
necesare pentru PND 2007-2013.
Elaborarea programelor operaţionale presupune identificarea
acelor domenii de intervenţie în care România vrea să investească şi care sunt eligibile pentru fondurile structurale. Programul

Ţinând seama de faptul că pentru a realiza un plan realist şi
viabil este necesară implicarea a cât mai multe persoane de la
nivel regional, s-a căutat realizarea unei legături strânse între
realizarea de parteneriate şi activitatea de programare.
Activităţile derulate în acest sens au fost următoarele:
•
consultarea în luna martie 2005 a partenerilor regionali,
membrii în grupurile de lucru judeţene pentru elaborarea
PDR, cu privire la ultimele variante ale documentelor
strategice de planificare: Strategia PND şi priorităţile
naţionale operaţionale;
•
organizarea de seminarii în regiune, în luna aprilie 2005
(peste 60 de participanţi), având ca tematică fondurile
structurale – evaluarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din fondurile structurale;
•
prezentarea către autorităţile locale judeţene a sistemu-
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lui geografic informatic cu care operează ADR CENTRU
în realizarea procesului de planificare regională;
•
diseminarea documentelor de planificare şi programare naţionale şi regionale (PND, PDR, POR, a
Planului de acţiune pentru Dezvoltarea Turismului în
Regiunea CENTRU) în cadrul Conferinţei regionale de
turism organizate în iunie 2005 la Sovata;
•
consultarea partenerilor din grupurile de lucru judeţene în cadrul a 6 seminarii organizate în toate judeţele regiunii în lunile iunie-iulie 2005 cu privire la
strategia regională şi diseminarea informaţiilor cu
privire la politicile fondurilor structurale;
•
consultarea grupului de lucru tematic regional în
domeniul turismului cu privire la identificarea unor
proiecte prioritare din domeniul turismului;
•
diseminarea Strategiei Regionale, a POR în cadrul
şedinţelor CDR.
Din analiza priorităţilor şi măsurilor pe care fiecare regiune şi lea identificat, Ministerul Integrării Europene a alcătuit o selecţie a
acestora care să acopere principalele direcţii de dezvoltare ale
tuturor regiunilor.
Priorităţile şi măsurile stabilite la nivel naţional pentru finanţare
au fost ulterior subiectul negocierilor cu ministerele de resort cu
scopul de a evita suprapunerea cu acţiunile ce urmează a fi
finanţate prin Programele Operaţionale Sectoriale pe baza criteriilor de delimitare a sferelor de politică sectorială/regională,
implicit a domeniilor de finanţare. Ministerul de Finanţe, care a
elaborat Planul Naţional de Dezvoltare, a coordonat negocierile
între ministerele care vor fi autorităţi de management pentru
Programele Operaţionale Sectoriale şi Ministerul Integrării Europene, respectiv Direcţia Generală de Dezvoltare Regională. În
cadrul acestui proces Agenţiile de Dezvoltare Regională au fost
consultate pentru a-şi preciza poziţia în legătură cu domeniile de
intervenţie care vor fi finanţate prin POR şi cele finanţate prin
programele operaţionale sectoriale. La sfârşitul anului 2005, în
cadrul întâlnirilor interministeriale au fost delimitate priorităţi şi
măsuri pentru domeniile de intervenţie din cadrul programelor
operaţionale sectoriale, iar Planul Naţional de Dezvoltare a fost
finalizat şi aprobat de către Guvernul României, în luna decembrie.
Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013
Paralel cu realizarea obiectivelor din calendarul pentru elaborarea Planului naţional de Dezvoltare şi a Programului Operaţional Regional, departamentul Planificare a revizuit Strategia de
Dezvoltare Regională 2007-2013. Aceasta a implicat reactualizarea analizei socio-economice la nivel regional, a analizei
SWOT regională şi a disparităţilor regionale.
Strategia Planului de Dezvoltare Regională identifică domenii
largi din care se selectează măsuri ce se corelează cu potenţialul de dezvoltare al Regiunii pentru a se stabili obiectivele de
dezvoltare. Strategia include de asemenea priorităţile regionale
de dezvoltare, în concordanţă cu priorităţile naţionale de dezvol-

tare prin a căror implementare (măsuri, activităţi) se pot realiza
obiectivele de dezvoltare a Regiunii. Stabilirea priorităţilor este
susţinută de o solidă justificare socio-economică.
După finalizarea tuturor documentelor de planificare de la nivel
naţional, strategia regională de dezvoltare a fost actualizată în
concordanţă cu prevederile acestora.
Având în vedere principiul parteneriatului în planificare, reglementat de HG 1115/15.07.2004, în anul 2005, la nivelul Regiunii
CENTRU s-a reactualizat Comitetul Regional pentru Planificare
(CRP). Acesta reprezintă cadrul larg partenerial al Consiliului
Dezvoltării Regionale în activitatea de fundamentare a PDR şi
cuprinde 6-7 persoane din fiecare judeţ, în mare parte membrii
ai grupurilor de lucru.
În concordanţă cu actul legislativ amintit, CRP este coordonat de
către Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU pe baza
unui Regulament propriu de organizare şi funcţionare şi are în
componenţa sa reprezentanţi ai ADR CENTRU, ai prefecturilor,
consiliilor judeţene, serviciilor desconcentrate ale instituţiilor
publice centrale, institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor
economici şi sociali. Rolul său este de a aviza studiile, analizele
economico-sociale şi de asemenea programarea financiară a
obiectivelor regionale prioritare de dezvoltare.
Implementarea Sistemului GIS în procesul de planificare
În procesul de planificare apare necesitatea de utilizare a
bazelor de date regionale în vederea identificării cât mai clare a
zonelor cu probleme şi a celor dezvoltate, precum şi a priorităţilor de dezvoltare şi a zonelor de concentrare a fondurilor. Pentru
a îmbunătăţi rezultatele procesului de planificare regională şi a
realiza o argumentare cât mai clară în procesul de luare a
deciziilor dar luând în considerare şi recomandările echipei de
experţi germani din cadrul Proiectului de Twinning, la nivelul
ADR Centru s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de
implementare a unui Sistem Informaţional Geografic (GIS).
Acest sistem asigură stocarea şi corelarea unei game largi de
date pe baza locaţiei geografice. Prin folosirea sistemului GIS
conectat la o bază de date unică, devine posibilă coordonarea
mai multor activităţi şi se oferă un mecanism de gestionare a
bazelor de date în strânsă legătură cu localizarea lor.
A fost achiziţionat softul necesar realizării de reprezentări
geografice şi a început constituirea unei baze de date cu conţinut geografic care să permită operarea cu hărţi electronice la
nivel regional. Experţii din cadrul departamentului de planificare
au fost instruiţi în utilizarea sistemului informatic geografic şi a
fost continuată activitatea de cuprindere a datelor statistice existente la nivel regional în hărţi tematice regionale.
Această activitate de utilizare a tehnologiilor avansate în procesul de programare urmează să fie dezvoltată în cursul acestui
an, prin elaborarea unor lucrări şi studii regionale.
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Elaborarea unor documente de planificare sectoriale
În cadrul programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, realizat cu asistenţa proiectelor Phare TVET
0108, Consorţiul Regional are un rol determinant în asigurarea
dimensiunii regionale a dezvoltării integrate, economice şi sociale şi în consecinţă el este organismul implicat în elaborarea
unor planuri şi strategii în domeniul educaţiei şi formării tehnice
şi profesionale.
Sub coordonarea asistenţei tehnice pentru programul Phare
TVET, Consorţiul Regional, a cărui preşedenţie şi secretariat
este asigurat de către ADR Centru, a reactualizat Planul de acţiune pentru învăţământ profesional şi tehnic din Regiunea Centru, pentru perioada 2005-2013.
Pentru realizarea acestui document au avut loc consultări cu
angajatorii, directorii şi profesorii din şcoli, elevii, organizaţiile
patronale şi reprezentanţii administraţiei publice locale.
Toate acţiunile desfăşurate au fost coordonate de către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru şi reprezentantul regional al
Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic, care au avut şi rolul principal în realizarea analizelor şi în
redactarea lucrării.
Luând în considerare faptul că Planul de Acţiune reprezintă o
primă încercare de aplicare a unor acţiuni planificate în domeniul
formării profesionale şi tehnice, care impune luarea unor decizii
la nivel regional şi judeţean în vederea stabilirii nevoilor de pregătire şi de restructurare a reţelei şcolare este necesar ca acest
document să fie analizat şi îmbunătăţit anual de către Consorţiul
Regional.
Planul de Acţiune a fost prezentat şi aprobat de către Consiliul
pentru Dezvoltare Regională, prin Hotărârea nr.16/9 iunie 2005.
Reprezentanţii ADR Centru au participat de asemenea în grupul
de lucru pentru elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru
Protecţia Mediului, elaborat sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu.
În vederea fundamentării viitoarelor planuri şi priorităţi regionale, în
cursul anului 2005, colectivul Serviciului Planificare, Politici şi Marketing Regional din cadrul agenţiei, a început elaborarea unui studiu
privind populaţia de etnie rromă din Regiunea CENTRU.
3.) Administrarea programelor de dezvoltare
Prin intermediul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională se derulează un segment important din ajutoarele financiare acordate
de Uniunea Europeană României în cadrul Programului Phare,
respectiv componenta Coeziune Economică şi Socială. Rolul
programului Phare în ţările candidate este să sprijine pregătirea
acestora pentru aderarea la Uniunea Europeană.
În vederea promovării politicii de integrare Europeană a
României şi a politicii de dezvoltare regională necesară procesului de integrare, Comisia Europeană împreună cu Guvernul

României au lansat o serie de programe de finanţare care să
susţină desfăşurarea procesului de dezvoltare regională şi dezvoltarea economică a regiunilor.
Modalităţile de finanţare şi domeniile în care are loc intervenţia
se stabilesc anual prin Memorandumul de finanţare semnat între
Comisia Europeană şi Guvernul Român.
În paralel, în baza atribuţiilor ce îi revin şi ţinând seama de problemele economico-sociale ale regiunilor, Ministerul Integrării
Europene derulează o serie de programe complementare finanţate de la bugetul naţional prin care încearcă să susţină redresarea comunităţilor prin stimularea investiţiilor productive şi în
infrastructura tehnico-edilitară, precum şi prin stimularea activităţilor legate de dezvoltarea serviciilor sociale şi a resurselor
umane.
3.1.) Programe finanţate din fonduri cu contribuţie Phare
Lansat în 1989 cu scopul de a sprijini tranziţia economică şi
politică, programul Phare a fost extins succesiv la toate ţările
candidate la integrarea în Uniunea Europeană.
Programul PHARE- este un instrument financiar destinat să
asiste ţările în curs de aderare aflate în procesul de tranziţie.
Programele lansate la nivel regional cuprind pe perioada desfăşurării lor următoarele etape: promovare, selecţie, contractare,
implementare şi monitorizare.
Programul Phare, componenta Coeziune Economică şi Socială
are o importanţă strategică pentru economia României, obiectivul
său general fiind de a îmbunătăţii nivelul de trai al populaţiei prin
reducerea discrepanţelor dintre diferitele regiuni sau din cadrul
regiunilor, reducerea discrepanţelor dintre oraşele mici şi mari. De
asemenea, acesta are ca scop dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale, ONG-urilor, firmelor şi antreprenorilor de elaborare şi
implementare a unor proiecte cu impact direct asupra coeziunii
economice şi sociale a unei zone specifice.
Programul Phare CES 2001 - Componenta Asistenţă pentru
IMM
Programul a urmărit să asigure asistenţa financiară şi de consultanţă pentru susţinerea proiectelor de investiţii implementate de
către micro–întreprinderi şi întreprinderile recent înfiinţate pentru
a pune bazele şi / sau a extinde capacităţile productive şi pentru
crearea de noi locuri de muncă.
Schema de finanţare nerambursabilă s-a adresat proiectelor de
investiţii din zonele ţintă (aprobate prin HG nr. 399/2001) prin
acordarea de sprijin financiar pentru întreprinzătorii care au înfiinţat întreprinderi noi sau pentru întreprinderile recent înfiinţate.
Priorităţile Programului «Asistenţă pentru întreprinderile mici şi
mijlocii – Schema de finanţare nerambursabilă» au fost următoarele:
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•

•

•

Sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor
noi, deja existente, micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor recent înfiinţate, pentru creşterea contribuţiei generale
a IMM-urilor la crearea de noi locuri de muncă şi a unei
creşteri economice durabile în zonele ţintă;
Susţinerea investiţiilor în IMM-urile existente în scopul
creării de noi locuri de muncă în zonele ţintă, precum şi
dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii şi
cantităţii produselor şi a serviciilor oferite;
Sprijinirea IMM-urilor în accesarea serviciilor de consultanţă în vederea îndeplinirii standardelor internaţionale
de calitate, consultanţă în realizarea transferului
tehnologic şi cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor
de marketing, a studiilor de piaţă şi a măsurilor de promovare a exporturilor pentru specificul întreprinderilor.

Programul a fost lansat în cursul anului 2003, iar proiectele selectate au fost implementate în cursul anului 2004, rapoartele
finale fiind verificate, avizate şi depuse la MIE - Autoritatea Contractantă în cursul anului 2005.
Suma disponibilă pentru Regiunea „Centru” în cadrul acestui
program a fost de 3.026.500 Euro din care 75% din fonduri
PHARE şi 25% co-finanţarea Guvernului României. Suma alocată iniţial a fost suplimentată cu 62.416,44 Euro, prin realocarea unor sume rămase neutilizate de la componenta de servicii sociale şi de la componenta TVET achiziţii echipamente IT.
Valoarea totală alocată a fost de 3.088.916,44 Euro.
În urma procesului de contractare au fost încheiate un număr de 48
de contracte. Suma, finanţată din fonduri publice s-a ridicat la
valoarea de 2.803.658 Euro, iar contribuţia aplicanţilor a atins suma
de 2.306.362,90 Euro, deoarece aceştia trebuiau să asigure o cofinanţare de minim 40 % din valoarea proiectelor propuse.

Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse:
Suma contractată –
grant (Euro):
Nr de proiecte contractate:
Suma plătită **(Euro):
Grad
(%):

de

absorbţie

3.088.916,44
124
2.802.658,00
48
2.397.573,89
85,55 %

** Până la data de 31.12.2005.
Programul a fost implementat; au fost plătite avansurile, tranşele
intermediare şi tranşele finale aferente finanţării nerambursabile.
În urma implementării acestui program au fost
obţinute următoarele rezultate:
- 314 locuri de muncă (în următoarele domenii: industrie-219, turism- 25, IT- 21, altele- 49),
- 14 societăţi au obţinut până acum certificarea ISO
(pe domenii: industrie-6, turism- 1, IT-4, altele-3).

Programul Phare CES 2001 - Componenta Investiţii în Servicii Sociale**
Programul s-a dorit a fi un instrument prin care se pune în aplicare
o politică regională integrată, în concordanţă cu strategia de coeziune economică şi socială, adoptată în contextul procesului de
preaderare prin Planul Naţional de Dezvoltare. A fost lansat de
către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Delegaţia Comisiei Europene în data de 24 septembrie 2002.
Această schemă de grant s-a adresat dezvoltării capacităţii sistemului de asistenţă din România pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor prin crearea de servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile aflate în zone care se confruntă cu dificultăţi sociale şi
economice, contribuind astfel la reducerea şomajului global.
Programul a intenţionat să dezvolte cadrul instituţional al municipalităţilor pentru a oferi servicii sociale direct sau să acţioneze ca agent
şi catalizator în stimularea oferirii acestor servicii în parteneriat cu
alţi agenţi, organizaţii publice, private sau non-profit.
Acest program a fost lansat în anul 2003, proiectele selectate au
fost implementate în perioada 2004-2005, iar rapoartele finale au
fost verificate, avizate şi depuse la MIE - Autoritatea Contractantă
în anul 2005, în vederea aprobării şi plăţii tranşelor finale.
În urma procesului de evaluare au fost propuse pentru finanţare un
număr de 25 de proiecte cu o finanţare nerambursabilă totală de
2.591.043,98 Euro. Toate cele 25 de proiecte au fost contractate,
valoarea finanţării nerambursabile contractate fiind de 2.542.333,98
Euro, ca urmare a unor corectări bugetare. Valoarea totală a
proiectelor contractate a fost de 2.936.507,50 Euro, din care beneficiarii trebuiau să asigure o contribuţie proprie de minim 10 % din
valoarea proiectelor.

Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractata –
grant (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Grad
(%):

de

absorbţie

2.632.000,00 Euro
40
2.542.333,98 Euro
25
1.878.454,63 Euro
73,89 %

**la data de 31.12.2005 programul a fost implementat, a fost plătit
avansul pentru cele 25 proiecte, a fost plătită tranşa intermediară
pentru 22 proiecte iar tranşa finală a fost plătită pentru 8 dintre
proiecte.

În urma implementării acestui program au fost
obţinute următoarele rezultate:
- s-au creat 212 locuri de muncă
- un număr de 10.463 persoane au beneficiat de
asistenţă.
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Programul Phare 2001 - Componenta Infrastructură Mică
Obiectivul general al programului este sprijinirea Guvernului
României în implementarea unei politici pluri-anuale integrate de
dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii în sectoare prioritare,
pentru sporirea potenţialului economic şi social în cadrul zonelor
ţintă identificate, care suferă de pe urma restructurării industriale şi
demonstrează un potenţial de creştere economică şi socială în
conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND)
şi în strânsă legătură cu sprijinul de întărire instituţională acordat
pentru elaborarea politicilor economice şi sociale naţionale în conformitate cu politicile şi practicile Uniunii Europene.
Priorităţile schemei de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de
infrastructură mică sunt:
•
Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii
atractivităţii pentru investiţii în zonele urbane, reabilitarea
mediului urban şi sporirea calităţii vieţii în comunităţile din
zonele de restructurare industrială ;
•
Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea
sporirii atractivităţii turistice şi de afaceri a zonelor urbane;
•
Programul a fost lansat în anul 2003, iar implementarea
proiectelor selectate se realizează în perioada 2004-2006,
termenul maxim de execuţie al proiectelor fiind 30.09.2006.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile contractată pentru
cele 14 proiecte este de 6.333.702,10 Euro, iar valoarea totală a
proiectelor este de 7.353.003,26 Euro, deoarece beneficiarii au
obligaţia de a asigura o cofinanţare a proiectelor, iar aceasta este
estimată la 1.019.301,16 Euro.
Au fost înregistrate întârzieri la plata avansurilor pentru unii beneficiari, fapt care a determinat semnarea de Acte adiţionale prin care
s-a redus perioada de implementare a proiectelor.
Delegaţia Comisiei Europene în România a aprobat derogarea
astfel încât durata de implementare a proiectelor să poată fi mai
mare de 24 de luni.

Suma alocată
Nr. proiecte depuse
Suma contractată grant (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma
plătită
(Euro):*
Grad de absorbţie
(%): *

4.544.000,00
Euro
64
6.333.702,10
Euro
14
1.223.550,90
Euro
19,32 %

*la data de 31.12.2005 când programul este în derulare, au fost
plătite numai avansurile şi o tranşă intermediară

Ca urmare a implementării programului se vor realiza următoarele:
1 lucrare de reabilitare spital
3 lucrări de reabilitare străzi
7 lucrări de reabilitare alimentări cu apă şi canalizare
3 lucrări de reabilitare obiective turistice

Programul Phare 2001 Componenta TVET**
Componenta de Formare Profesională-Învăţământ Profesional şi
Tehnic a Programului Phare 2001-Coeziune Economică şi Socială
a apărut ca o necesitate a completării reformei TVET în România
ale cărei obiective principale vizau:
•
continuarea reformei iniţiate prin programul Phare RO-9405
•
extinderea educaţiei obligatorii
•
reducerea disparităţilor locale şi regionale în calitatea învăţământului profesional şi tehnic şi grupurile cu risc
•
reducerea stării precare a infrastructurii şi echipamentelor
•
Componenta „Formare Profesională –Învăţământ Profesional şi Tehnic” a Programului Phare 2001 a fost lansată în
17 martie 2002, având un buget total estimativ de 21,33 M
Euro.
Investiţiile din cadrul acestei componente au fost orientate pe două
direcţii: reabilitarea infrastructurii şcolilor şi procurarea de echipamente (tehnică de calcul şi birotică).
Bugetul estimativ alocat Regiunii CENTRU pentru această componentă a fost de 4,7 M Euro, urmând ca pentru fiecare şcoală să
fie alocat un buget de aproape 190.000 Euro, din care 143.000
Euro pentru realizarea de lucrări de reabilitare a clădirilor şcolilor iar
46.000 Euro pentru dotarea cu echipamente.
Consorţiul pentru Dezvoltare Regională, constituit pentru implementarea Programului Phare TVET a selectat un număr de 23 de
şcoli de aplicaţie şi 2 Centre de resurse care vor beneficia de lucrări de reabilitarea a spaţiilor în care funcţionează precum şi de
dotări cu birotică şi echipamente IT.
Pentru componenta de reabilitare, contractele de lucrări au fost
atribuite, în Regiunea CENTRU, firmelor:
Concas Buzău care s-a ocupat de reabilitarea şcolilor din judeţele
Harghita, Covasna şi Mureş (şcoli de aplicaţie)
Consorţiului Kesz-Harbau căruia i-au fost atribuite lucrările de construcţii la şcolile din judeţele Alba, Braşov şi Sibiu (15 şcoli de aplicaţie şi 2 centre de resurse)
Valoarea totală a costurilor de reabilitare pentru cele 23 de şcoli de
aplicaţie şi 2 centre de resurse se ridică, conform contractelor
încheiate între MIE şi constructori, la valoarea de 3.578.148,3 Euro,
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sumă alocată pentru lucrările de construcţii fiind acoperită în proporţie de 100%.

Programul Phare CES 2002/000-586.05.02.02 Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

Suma alocată (Euro):

Programul Phare 2002 - Coeziune Economică şi Socială, RO2002/000-586.05.02.02 – „Dezvoltarea Resurselor Umane”, sprijină
Guvernul României în implementarea unei politici integrate plurianuale de dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii în sectoarele
prioritare, pentru a creşte potenţialul economic şi social local al
zonelor ţintă identificate, care se confruntă cu restructurare industrială severă şi demonstrează potenţial de dezvoltare economică, în
conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND)
şi în strânsă corelare cu programul de dezvoltare instituţională,
asigurat pentru elaborarea politicilor naţionale de coeziune
economică şi socială - aliniate politicilor şi practicilor UE.

Nr. proiecte depuse

3.934.682,63 Euro
49

Nr de proiecte contractate
Suma alocată efectiv
(Euro):*

25

Grad de absorbţie (%): *

87,67 %

3.449.826,87 Euro

*programul este în curs de finalizare şi recepţie
Lucrările de reabilitare la aceste şcoli trebuiau finalizate până la
data de 31 martie 2005. Până în prezent au fost predate toate cele
25 de şcoli.
Pe lângă lucrările cuprinse în contractele încheiate cu constructorii,
ulterior, au fost aprobate lucrări suplimentare într-un procent de
10% din valoarea contractului. Valoarea totală a lucrărilor suplimentare pentru cele două contracte se ridică la suma de 356.534,33
Euro, conform Ordinelor de variaţie aprobate de Autoritatea Contractantă.
La data de 31.12.2005, şcolile se află în perioada de notificare a
defectelor, perioadă care începe în momentul predării acestora şi al
semnării certificatului de predare şi are o durată de 12 luni.
Programul Phare SIF 2001 - proiect Parcul Industrial Vidrasău
Parcul industrial Vidrasău –Mureş a fost finanţat prin Programul
Phare 2001 SIF – RO 0101.03. Contractul în valoare de
5.086.722,28 euro a fost semnat în 29.11.2002, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Mureş. Lucrările au fost executate de către
firma Wilhem Geiger Gmbh din Germania şi au început în data de
15.05.2003 fiind finalizate în 15.06.2005.
Activităţi realizate prin contract:
-drum de acces şi drumuri interioare
-construcţie utilităţi, inclusiv canalizare, alimentare cu apă
-conectări la reţeaua de electricitate
-drum de acces la staţia CFR
-staţie de epurare şi pompare a apelor pluviale
-reţea de telecomunicaţii
-sistem de siguranţă împotriva incendiilor
-construcţia clădirii administrative, dotare şi servicii conexe
Suma contractată grant (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):

5.086.722,28

Grad de absorbţie (%):

100 %

1
5.086.722,28

Priorităţile Programului Phare RO-2002/000-586.05.02.02 –
„Dezvoltarea Resurselor Umane” sunt următoarele:
•
Calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru a
răspunde mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de
muncă.
•
Intensificarea măsurilor active de ocupare ca instrument
sistemic pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
Sprijinul financiar pentru proiecte a fost cuprins între 15.000 euro şi
75.000 euro. Solicitanţii eligibili au fost organizaţiile publice sau
non-publice, non-profit sau orientate spre obţinerea de profit, care
depun o cerere de finanţare, fie ca solicitanţi individuali (dacă sunt
furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane), fie în consorţiu (parteneriat) cu furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor
umane. Grupurile ţintă ale proiectului trebuiau localizate în una sau
mai multe localităţi eligibile din zonele ţintă ale regiunii, identificate
conform Planului Naţional de Dezvoltare şi aprobate prin HG
399/2001. Fondul disponibil pentru acest Program a fost de 16
milioane Euro, din care 12 milioane din fondurile Phare şi 4 milioane
din co-finanţarea de la Bugetul de Stat. Suma disponibilă pentru
Regiunea „Centru” a fost de 2.870.400 Euro
Au fost selectate un număr de 52 de proiecte având o valoare totală
de 2.882.410,6 euro din care suma solicitată este de
2.442.179,76 euro, suma alocată fiind acoperită în proporţie de
85,08%. A rămas o sumă neutilizată în valoare de 428.220,24 euro.
În urma procesului de contractare au fost semnate contracte pentru
48 de proiecte. Valoarea totală a acestor proiecte este de
2.609.170,37 euro, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă
2.221.922,53 euro, restul de 387.247,84 Euro reprezentând cofinanţarea proprie a beneficiarilor.
Suma alocată - grant (Euro):

2.870.400,00

Nr. proiecte depuse
Suma contractată - grant
(Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):*
Grad de absorbţie (%): *

211
2.221.922,53
48
1.777.531
80 %

*programul este în derulare, în anul 2005 au fost plătite numai
avansurile
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În urma implementării acestui program au fost
obţinute următoarele rezultate (conform rapoartelor tehnice la 30.09.2005 depuse de beneficiari):
2.266 persoane instruite
938 persoane deţin o calificare
148 persoane au fost plasate
545 persoane au fost consiliate
9 centre de informare au fost create
Programul Phare 2002 Componenta RO2002/000586.05.02.03.01 Infrastructură regională de afaceri
În cadrul Programului Phare 2002, Coeziune Economică şi Socială,
componenta de infrastructură mare regională a fost aprobat pentru
finanţare proiectul „Reabilitarea DJ131 în scopul îmbunătăţirii traficului regional” a cărui beneficiari sunt Consiliul Judeţean Braşov,
Covasna şi Harghita.
Valoarea totală a acestui proiect este de 6.518.775,13 euro din
care: 5.867.549,49 euro reprezintă finanţarea nerambursabilă
(4.400.825,09 euro de la Phare şi 1.466.724,4 euro cofinanţare
naţională) şi 651.225,64 euro cofinanţarea beneficiarilor (324.981,6
euro – CJ Covasna, 51.707 euro – CJ Braşov, 274.556,73 euro –
CJ Harghita).
Contractul pentru realizarea lucrărilor s-a încheiat cu firma JV Garboli Conocos SpA – Tirrena Scavi SpA şi a fost semnat de către
ultima parte în data de 6.10.2004. Contractul a început în data de
15 ianuarie 2005. Durata contractului este de 18 luni.
Suma alocată (total)(Euro):

5.867.549,49

Nr. proiecte finanţate

1– DJ 131

Suma alocată efectiv
(Euro):
Grad de absorbţie (%):

1.393.698,06 1
23,75 %

programul este în derulare, au fost emise 9 certificate interimare
de plată

1

Programul PHARE 2003 Componenta Managementul Deşeurilor
În cadrul acestui Program Regiunea CENTRU a fost aleasă ca
regiune pilot.
Obiectivele specifice ale Programului au vizat :
•
Sprijinire în implementarea de politici multi-anuale integrate de promovare a activităţilor de gestionare a deşeurilor la nivel local, pentru perioada 2004-2006
•
Elaborarea şi implementarea proiectelor locale în sectorul gestionării deşeurilor;
•
Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra
mediului;
•
Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor;

•

Îmbunătăţirea metodelor eficiente şi simple de tratare a
deşeurilor.
Prin implementarea proiectelor selectate se urmăreşte :
•
Creşterea nivelului de colectare selectivă
•
Reducerea volumului de deşeuri depozitate, inclusiv
deşeurile periculoase
•
Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile
•
Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra
mediului
•
Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate necontrolat.
Suma globală disponibilă iniţial - 5,33 milioane Euro
Instituţii eligibile: autorităţile publice locale aferente localităţilor
cu mai puţin de 50.000 de locuitori sau autorităţile publice judeţene.
Categorii de investiţii eligibile :
•
Construcţia de staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere
•
Dezvoltarea/reabilitarea sistemelor de salubrizare din
localităţile care nu dispun încă de un sistem de salubrizare, crearea unei infrastructuri de colectare, utilizarea
unor spaţii temporare de depozitare, etc, inclusiv colectarea selectivă.
•
Construcţia unor platforme de compostare.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost 31 ianuarie
2005.
Au fost depuse un număr de 40 de proiecte dintre care în urma
evaluării au fost selectate şi recomandate pentru finanţare
primele 7 proiecte în valoare totală de 5.298.792,76 Euro.
Ulterior s-a suplimentat suma iniţială cu 4.840.738 euro, sumă
care a permis finanţarea a încă 6 proiecte aflate în lista de rezervă. Toate cele 13 proiecte au fost contractate şi avizate de
către Delegaţia Comisiei Europene. Valoarea totală a finanţării
nerambursabile pentru cele 13 contracte este de
10.075.579,69 euro.
Suma alocată (Euro):

10.170.738,00

Proiecte finanţate (număr):

13

Suma contractată (Euro):*

~10.075.579,69

Grad de absorbţie (%): *

-

*programul este în faza de implementare
În urma implementării acestui program se vor realiza:
•
13 sisteme de colectare selectivă a deşeurilor
•
12 staţii de transfer
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Proiectul de Twinning Regional – Phare 2003 - RO03/IB/SPP/07
Proiectul de Înfrăţire Regională Phare RO03/IB/SPP/07 – Întărirea
funcţiei de coordonare privind elaborarea politicii de coeziune
economică şi socială şi implementarea acesteia la nivelul Regiunii
“CENTRU” (Construcţie Instituţională) – s-a derulat între ADR
„CENTRU” şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii (BMWA) –
Unitatea de Coordonare pentru Asistenţă Tehnică / Programe UE –
Cancelaria de Stat a Landului Brandenburg din Germania, Convenţia de Înfrăţire are o valoare totală de 600.000 Euro (contribuţia
UE la bugetul proiectului) pentru o perioadă de 18 luni. Contribuţia
ADR Centru la proiect a fost de 42.100 euro.
•
•

tată o noua structură a Agenţiei aprobată de CDR Centru;
•
•

Realizarea Conferinţei de lansare a proiectului de twinning
axată pe dezvoltarea parteneriatului;
Realizarea Conferinţei Internaţionale de Turism – Sovata,
iunie 2005

Decembrie 2003 – Aprilie 2004 s-a pregătit Convenţia de
Twinning între cei doi parteneri.
În 26 Iulie 2004 s-a aprobat Convenţia de Twinning de către
Comisia Europeană.

Obiectivul general al proiectului de twinning este întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Centru”
de a se pregăti pentru coordonarea elaborării politicii de coeziune
economică şi socială şi pentru implementarea viitoarelor investiţii
co-finanţate din fondurile de pre-aderare şi mai târziu din Fondurile
Structurale, conform prevederilor EDIS.
Obiectivul definit ca dezvoltare continuă a ADR Centru are ca scop
final capacitatea de a putea monitoriza şi implementa priorităţile
PND 2004-2006 şi a PRD 2004-2006 printr-o planificare eficace a
dezvoltării socio-economice în linie cu practicile de succes din
statele membre UE. Mai mult proiectul are ca scop întărirea abilitaţilor ADR CENTRU în elaborarea unor strategii regionale îmbunătăţite şi în stabilirea unui parteneriat şi a unei coordonări interregionale mai transparente şi sistematice.

•
•
•

Organizarea unui seminar în fiecare judeţ al Regiunii privind
politicile CE, Fondurile Structurale, realizarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare;
Definitivarea Planului de acţiune privind dezvoltarea turismului în Regiunea Centru
Document privind integrarea problemelor zonelor miniere în
cadrul Planului Regional de Dezvoltare

Activităţile Convenţiei de Înfrăţire sunt grupate în cadrul a trei componente principale, după cum urmează:
1.
Pregătirea Politicii de Dezvoltare Regională
2.
Programare şi parteneriat regional
3.
Dezvoltarea Capacităţii ADR ca Autoritate de Implementare
pentru Phare 2004-2006 şi viitor Organism Intermediar pentru Fonduri Structurale
Până la sfârşitul anului 2005 s-au realizat principalele activităţi ale
Convenţiei de Înfrăţire dintre cei doi parteneri, având ca dată de
încheiere estimată 15 februarie 2006. Totuşi în cursul lunii februarie
2006 s-a încheiat un act adiţional la Convenţie care a avut ca scop
prelungirea acesteia până la sfârşitul lunii martie 2006 în vederea
realizării ultimelor activităţi prevăzute.
Principalele activităţi derulate în cursul anului 2005 au fost următoarele:
Componenta A - Pregătirea Politicii de Dezvoltare Regională
•

Recomandări privind adaptarea structurii organizatorice a
ADR Centru la viitoarele sarcini, în baza căreia a fost adop-

•

Realizarea unei vizite de studiu în Germania pentru preşedinţii consiliilor judeţene şi conducerea Agenţiei privind programarea şi implementarea Fondurilor Structurale

Componenta B - Programare şi parteneriat regional
•
elaborarea Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013
organizarea şi realizarea unui seminar adresat atât personalului
ADR Centru cât şi actorilor regionali privind analiza SWOT, analiza
cost-beneficiu şi stabilirea de indicatori
•
elaborarea unui Ghid privind aspectele de egalitate a sexelor şi includere socială
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•
•
•

•
•
•

elaborarea unui Ghid privind Evaluarea Impactului asupra
Mediului
realizarea unui internship în Brandenburg pentru 4 angajaţi
ai ADR Centru privind strategiile de dezvoltare şi programarea
instruire la locul de muncă pentru angajaţii ADR Centru de
la departamentul de planificare privind elaborarea de hărţi
tematice pentru PRD şi hărţi specifice pentru fiecare judeţ –
prezentarea acestor hărţi CDR Centru şi fiecărui consiliu
judeţean
elaborarea unei Analize Demografice pentru Regiunea Centru – instrument pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare
regionale şi locale
organizarea de întâlniri de parteneriat cu grupurile de parteneriat de la nivel regional şi judeţean privind prezentarea
documentelor de planificare şi programare
realizarea unui document care include principalele documente şi informaţii solicitate de investitori în vederea elaborării unui Catalog al Investitorului

Componenta C - Dezvoltarea Capacităţii ADR ca Autoritate de
Implementare pentru Phare 2004-2006 şi viitor Organism Intermediar pentru Fonduri Structurale
•
elaborarea evaluării nevoilor de instruire atât pentru personalul ADR Centru cât şi pentru actorii regionali şi stabilirea
unui plan de instruire
•
organizarea şi implementarea de seminarii de instruire adresate atât actorilor regionali cât şi personalului ADR Centru
astfel: un seminar în fiecare judeţ al Regiunii privind politicile FS, identificarea şi dezvoltarea de proiecte din perspectiva FS; un seminar în fiecare judeţ al Regiunii privind implementarea şi monitorizarea FS; 3 seminarii privind selecţia,
evaluarea şi monitorizarea proiectelor din perspectiva FS; 5
zile seminar pentru personalul ADR Centru privind FS,
Raportul Anual de Implementare şi control financiar
•
realizarea unui stagiu de pregătire pentru 4 persoane din
departamentul de implementare privind implementarea şi
controlul FS
•
realizarea unei vizite de studiu în Germania pentru 12 persoane din ADR Centru privind implementarea FS în practica
şi structurile existente
•
realizarea unei fişe de proiect pentru colectarea ideilor de
proiecte de la nivel regional pentru portofoliul de proiecte
•
instruire pentru personalul ADR Centru privind analizarea şi
dezvoltarea portofoliului de proiecte
În cifre putem să spunem că proiectul de twinning a însemnat :
***19 experţi pe termen scurt care şi-au desfăşurat activitatea
în Regiune în cadrul a 205,5 zile de misiune; ***4 călătorii de
studii în Brandenburg şi Berlin pentru 28 de persoane din care
6 preşedinţi de consilii judeţene; ***aprox. 350 de experţi din
cadrul autorităţilor locale, organizaţiilor şi instituţiilor de la
nivelul Regiunii Centru au fost instruite şi informate în ceea ce
priveşte politicile UE privind Fondurile Structurale, management de proiecte, dezvoltare de proiect, procesele de programare, elaborarea de strategii şi dezvoltarea de parteneriate;
***35 de persoane din cadrul ADR Centru au fost instruite şi
informate în ceea ce priveşte politicile UE pentru FS, sistemele

de administrare şi implementare a acestor fonduri, realizarea
de instrumente privind procesul de planificare şi programare
strategică, modalităţi şi mijloace de comunicare, etc.
Pe lângă activităţile derulate în cadrul proiectului de twinning cei doi
parteneri au iniţiat şi dezvoltat o serie de parteneriate după cum
urmează:
•
Intenţii sigure de a stabili parteneriate între judeţe şi de a le
realiza prin proiecte comune şi asistenţă în problemele ce
trebuiesc rezolvate (judeţul Alba şi judeţul DahmeSpreewald). În noiembrie 2005 experţii în turism din Alba au
fost în Brandenburg pentru un schimb de experienţă. O a
doua vizită cu tema turism, promovare economică, structura
şi sarcinile unui Consiliu Judeţean urmează a fi discutate
din 20 până în 25 februarie 2006. Scopul este de a înfiinţa o
academie de turism după modelul centrelor de formare din
Brandenburg – ÜAZ (Centrul de Formare din Angermünden
şi ÜAZ Frankfurt/Oder).
•
largă asistenţă în domeniul ajutoarelor umanitare în Regiunea Centru;
•
Intenţia de a construi şi dota un Centru Regional de protecţie împotriva inundaţiilor şi a catastrofelor naturale cu sprijin
substanţial din partea Landului Brandenburg, în judeţul
Harghita.
De asemenea, în multe cazuri, experţii pe termen scurt din Landul
Brandenburg au iniţiat şi promovat pe lângă proiectului de Twinning,
un număr mare de contacte economice între firme din Landul Brandenburg şi instituţii publice din Regiunea Centru.
Promovarea şi evaluarea proiectelor depuse în cadrul programului Phare 2003 CES, Componenta Dezvoltarea Resurselor
Umane
În data de 27 aprilie 2005, Ministerul Integrării Europene împreună
cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti şi Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei au lansat Programul Phare 2003,
Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane.
În conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare 2003,
Ministerul Integrării Europene acţionează ca Agenţie de Implementare/Autoritate Contractantă (responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea proiectelor şi organizarea managementului financiar al schemei), iar Ministerul Muncii Solidarităţii
Sociale şi Familiei acţionează ca Autoritate de Implementare responsabilă cu managementul tehnic al schemei. Această schemă
de finanţare reprezintă trecerea programelor pentru dezvoltarea
resurselor umane de la MIE la MMSSF, minister care va fi responsabil în perioada 2004-2006 cu administrarea acestor programe, iar
ulterior din 2007 cu administrarea Fondului Social European.
Ţinând seama de acest proces promovarea acestui program a fost
coordonată de către Ministerul Integrării Europene şi implementată
la nivel regional de UIP Centru (din cadrul AJOFM Alba). Această
Unitate de Implementare a Programului a fost sprijinită în procesul
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de promovare atât de o echipă de asistenţă tehnică cât şi de experţii din cadrul Departamentului Programe al ADR Centru.
Programul Phare 2003, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv general facilitarea accesului celor care caută un loc de muncă pe piaţa forţei de muncă prin
întărirea măsurilor active de angajare şi prin dezvoltarea de noi
aptitudini în conformitate cu nevoile de pe piaţa forţei de muncă,
promovând oportunităţi
egale de angajare pentru
grupurile vulnerabile,
cum ar fi tinerii şomeri şi
şomerii pe termen lung.
Dezvoltarea aptitudinilor
forţei de muncă pentru a
deveni mai adaptabilă la
schimbările structurale
conform deficienţelor de
aptitudini identificate pe
piaţa forţei de muncă.
Acest Program include
două priorităţi după cum

urmează:
1. Îmbunătăţirea eficienţei măsurilor active ale pieţei forţei de
muncă, în special pentru şomerii tineri şi de lungă durată
2. Dezvoltarea aptitudinilor forţei de muncă pentru a deveni mai
adaptabilă la schimbările structurale conform deficienţelor de aptitudini identificate pe piaţa forţei de muncă.
Fiecare prioritate a avut ghidul propriu pentru dezvoltarea proiectelor şi a inclus criterii distincte.
Suma disponibilă pentru acest Program a fost de 7,470 milioane
Euro din care 5,602 milioane Euro provin din fonduri Phare iar
1,868 milioane Euro reprezintă co-finanţare de la Bugetul Naţional.
Pentru Regiunea Centru pe Prioritatea 1 s-a alocat suma de
576.759 euro iar pe Prioritatea 2 suma de 241.131 euro.
Data limită de depunere a cererilor de finanţare a fost 27 iunie
2005.
Procesul de selecţie şi evaluare a cererilor de finanţare depuse în
cadrul acestui Program s-a realizat de către un Comitet Regional de
Selecţie format dintr-un preşedinte şi un membru evaluator (cu
rezervă) nominalizaţi din cadrul ADR CENTRU, un secretar şi un
membru evaluator (cu rezervă) din partea Unităţii de Implementare
a Programului (AJOFM), care reprezintă structurile regionale ale
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, un expert independent contractat printr-un program de asistenţă tehnică. Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi Delegaţia Comisiei Europene au participat ca observatori
în cadrul acestui Comitet Regional de Selecţie.
Comitetul de Selecţie a fost aprobat prin Hotărârea CDR Centru nr.
13 din 13 aprilie 2005 şi a realizat procesul de evaluare a proiectelor depuse în conformitate cu criteriile de selecţie şi grilele de
evaluare descrise în/şi ataşate la Ghidul Solicitantului. Selecţia a
vizat eligibilitatea, conformitatea administrativă şi tehnică a Aplicaţiilor primite.

În cadrul acestui Program în Regiunea Centru au fost depuse un
număr de 137 de proiecte din care 135 au fost depuse în termenul
limită prevăzut şi au fost evaluate în continuare, iar 2 proiecte nu au
fost depuse în termen şi nu au fost supuse procesului de evaluare.
Din cele 135 de proiecte depuse în termen 75 s-au adresat priorităţii
1 a Programului, iar 60 s-au adresat priorităţii 2.
În urma procesului de selecţie pe prioritatea 1 au fost recomandate pentru finanţare un număr de 11 proiecte cu valoarea totală a sumei solicitate de 537.579,75 Euro, iar pe prioritatea 2
au fost recomandate pentru finanţare un număr de 7 proiecte
cu valoarea totală a sumei solicitate de 280.222,8 euro.
Din suma totală alocată Regiunii Centru pe cele două priorităţi –
817.890 euro, valoarea totală a sumei solicitate a proiectelor propuse pentru finanţare pe cele două priorităţi este de 817.802,55
euro, rămânând o sumă neutilizată de 87,45 euro.
Raportul de Evaluare a fost avizat de Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de Ministerul Integrării Europene şi aprobat de
Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti.
Procesul de contractare a proiectelor selectate s-a derulat în cursul
lunii noiembrie 2005 de către UIP Centru care este responsabil şi
de implementarea acestor proiecte. În cursul anului 2005 personalul
UIP Centru a avut o serie de întâlniri cu personalul din cadrul ADR
Centru atât din cadrul Departamentului de programe cât şi din cadrul celui de implementare pentru a se realiza transferul de expertiză
de la aceştia la UIP Centru în ce priveşte contractarea şi implementarea proiectelor selectate.
Proiectul de asistenţă tehnică Phare 2003 „Servicii de Sprijin
pentru Dezvoltarea Afacerilor”
În cadrul Programului Phare 2003 CES, Ministerul Integrării Europene a contractat în data de 10 august 2005 proiectul de asistenţă
tehnică „Servicii de Sprijin pentru Dezvoltarea Afacerilor”, proiect
finanţat de Uniunea Europeană prin instrumentul Phare, având un
buget de 3,8 milioane Euro.
Proiectul a avut lansarea oficială în data de 24 octombrie 2005 la
Bucureşti. Acesta este un
proiect destinat să sprijine
IMM-urile din cele 8 regiuni
de dezvoltare din România.
Este coordonat şi implementat de un consorţiu
condus de Enterprise PLC
şi are ca scop: întărirea
competitivităţii IMM-urilor
prin asigurarea de servicii
de sprijin de cea mai înaltă
clasă dedicate dezvoltării
afacerilor şi creşterea capacităţii furnizorilor de ser-
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vicii de sprijin pentru IMM-uri de a oferi asemenea servicii.
Proiectul cuprinde 10 mari categorii de servicii, toate vizând probleme practice cu care se confruntă IMM-urile.
•
Instruirea şi perfecţionarea managementului
•
Dezvoltarea resurselor umane, instruirea şi perfecţionarea
personalului
•
Consultanţă generală pentru management, reorientare,
restructurarea afacerii
•
Consultanţă pentru activităţi de export
•
Consultanţă pentru strategii de marketing
•
Consultanţă pentru activităţi de producţie
•
Suport logistic
•
Servicii de intrare pe piaţă - identificarea de parteneri / oportunităţi de vânzări / transfer de tehnologie / servicii de inovare
•
Servicii specializate pe domeniile de activitate ale IMM-

urilor respective
•

Asistenţă în accesarea surselor de finanţare.

Până la finalul proiectului, în noiembrie 2006, peste 800 de IMM-uri
şi peste 1.600 de manageri vor beneficia de o gamă largă de servicii de afaceri, asistenţă pentru accesarea programelor de dezvoltare finanţate de UE, promovarea exporturilor prin identificarea de
parteneri adecvaţi şi asistenţă de marketing, implementarea unor
sisteme de calitate şi a unor măsuri de creştere a productivităţii, etc.
De asemenea, de asistenţa oferită vor beneficia cel puţin 3 companii de consultanţă din fiecare regiune ai căror consultanţi (minim
6 persoane) vor fi instruiţi prin acest proiect în scopul îmbunătăţirii şi
diversificării capacităţilor profesionale, urmând ca serviciile de consultanţă oferite de aceste companii să fie certificate în conformitate
cu standardele specifice ale UE.
Alături de alte organizaţii cu atribuţii relevante, cum ar fi Agenţiile
pentru Dezvoltare Regională, Camerele de Comerţ şi Industrie locale, asociaţii patronale şi profesionale, companiile de consultanţă
implicate în proiect vor dezvolta Reţeaua Organizaţiilor de Consultanţă în Afaceri (ROCA). Principalul obiectiv al ROCA va fi să
devină o interfaţă şi să faciliteze stabilirea de parteneriate între
IMM-urile locale şi potenţiali parteneri, atât din alte regiuni de dezvoltare ale României, cât şi din alte ţări europene.
Obiectivele Proiectului sunt bazate pe trei componente intercorelate
şi integrate:
1. Creşterea capacităţii Furnizorilor de servicii de Consultanţă în
Afaceri de a livra la standarde înalte servicii de instruire şi consultanţă şi de a dezvolta reţele naţionale şi legături trans-naţionale.
Obiectivul acestei componente este să ridice nivelul capacităţii
Furnizorilor de Servicii de consultanţă în domeniul Afacerilor pentru
a asigura servicii de consultanţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii
de înaltă calitate şi pentru a dezvolta reţele şi contacte cu firme de
consultanţă din întreaga ţara şi din străinătate.
Această componentă va îmbunătăţi capacitatea de furnizare de
servicii de afaceri a minimum 24 de Firme de consultanţă în
domeniul Afacerilor din cele opt regiuni de dezvoltare din România.

În data de 22 decembrie 2005 a fost lansat procesul de selecţie al
celor 24 de firme care vor beneficia de consultanţă în cadrul acestei
componente. Data limită până la care furnizorii de servicii pot să-şi
depună formularul de înscriere a fost 7 ianuarie 2006. Până la data
menţionată şi-au depus formulare de înscriere un număr de 35 de
firme de consultanţă, din care în Regiunea Centru au fost selectate
8 firme, în această perioadă derulându-se programele de instruire şi
mentoring pentru acestea.
2. Stabilirea unui sistem uşor accesibil de livrare de servicii de consultanţă şi instruire de înaltă calitate, menit să îmbunătăţească competitivitatea IMM-urilor din România şi livrarea acestor servicii către
IMM-uri în cadrul unui program pilot
Această componentă va pune accent pe beneficiarii finali ai acestui
proiect şi anume IMM-urile eligibile. Acestea vor avea oportunitatea
de a beneficia de asistenţă directă, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Rezultatele preconizate ale acestei componente sunt: 800
de IMM-uri care beneficiază de serviciile proiectului; 1600 de întreprinzători, directori de IMM-uri şi angajaţi instruiţi; 8 birouri regionale
operaţionale, de sprijin pentru întreprinzători; program de consultanţă şi training pregătit şi implementat.
3. Stimularea cererii pentru servicii de consultanţă în rândul IMMurilor din România.
Pentru a asigura o conştientizare la nivel maxim a nevoii pentru
asemenea servicii, o campanie promoţională şi de marketing va fi
dezvoltată şi va oferi o gamă largă de materiale promoţionale accesibile grupurilor vizate. Rezultatele preconizate ale acestei componente sunt: conştientizarea întreprinzătorilor şi directorilor cu privire
la disponibilitatea acestor servicii; pregătirea şi diseminarea unor
manuale şi proceduri pe diverse domenii de interes pentru IMM-uri
(marketing, management, standarde de calitate, export, etc).
Pentru a uşura accesul IMM-urilor la serviciile oferite de proiect, au
fost înfiinţate birouri de asistenţă în fiecare regiune de dezvoltare.
La nivelul Regiunii Centru au fost stabilite două astfel de birouri –
unul la Alba Iulia şi unul la Braşov.
Structura de management a proiectului cuprinde Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) care este compus din reprezentanţi ai
Autorităţii Contractante – MIE, ai ANIMMC, ADR-urilor. Delegaţia
Comisiei Europene va participa la întâlnirile CCP ca şi observator.
Comitetul de Coordonare a Proiectului va conduce implementarea
proiectului şi va primi rapoarte de la Managerul de Proiect numit de
Ministerul Integrării Europene.
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Programul Phare 2004-2006 Componenta Infrastructură Mare
Schema „Proiecte mari de infrastructură regională” finanţată prin
Programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, este
un program menit să contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii locale şi regionale.
Obiectivul principal al
sub-componentei
„Proiecte mari de infrastructură regională” este
îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea
sprijinirii creşterii
economice prin crearea
unui cadru favorabil
atragerii investiţiilor locale
şi/sau străine şi prin
crearea unor locuri de
muncă durabile. Proiectele vor răspunde cerinţelor regionale de creştere
economică şi vor trebui să
se alinieze cerinţelor de
dezvoltare durabilă.
În cadrul programului multianual Phare CES 2004-2006 pentru
identificarea portofoliului de proiecte de infrastructură regională a
fost lansată în data de 26 august 2004 licitaţia deschisă pentru
propuneri de proiecte.

CDR Centru nr. 8/8.02.2005. În urma procesului de pre-selecţie
regională, la nivelul Regiunii Centru un număr de 19 proiecte au
obţinut punctajul minim de 50 de puncte pentru a merge mai departe la selecţia naţională. Lista proiectelor care au acumulat un
punctaj mai mare de 50 puncte a fost aprobată de către CDR Centru prin Hotărârea nr. 19 din 9 iunie 2005. Ministerul Integrării Europene a aprobat Rapoartele de pre-selecţie pe care le-a transmis
apoi spre andosare Delegaţiei Comisiei Europene.
Completarea / îmbunătăţirea documentaţiilor depuse de aplicanţi
În data de 30 august 2005 ca urmare a adresei MIE nr.
20873/26.08.2005 s-au informat în scris beneficiarii pre-selectaţi
privind decizia de pre-selectare şi data limită de depunere a documentaţiei îmbunătăţite la nivel naţional. S-a prezentat calendarul
întâlnirilor cu echipa de AT, Planet SA, pentru discutarea rapoartelor de verificare şi îmbunătăţire a documentaţiei, şi de asemenea, sa dat fiecărui beneficiar raportul de verificare elaborat de echipa de
asistenţă tehnică.
În perioada 07-14.09.2005 au avut loc întâlnirile între beneficiarii
pre-selectaţi şi echipa de AT. În cadrul acestor întâlniri s-au discutat
recomandările făcute în rapoartele de verificare şi ce trebuie îmbunătăţit la fiecare proiect în parte.

Selecţia Naţională de către Ministerul Integrării Europene
În perioada 17 octombrie – 9 decembrie 2005 s-a desfăşurat etapa
de selecţie la nivel naţional a aplicaţiilor depuse. Comitetul Naţional
de Evaluare a analizat şi evaluat 142 de aplicaţii, din care 136 de
aplicaţii au obţinut peste 65
Suma alocată la nivel naţional
132.960.000 Euro
Data limită pentru
puncte (punctaj minim), iar 8
aplicaţii au fost declarate necondepunerea aplica- Suma alocată (Euro):
14.670.000 Euro
forme.
ţiilor a fost iniţial 18
30
Evaluarea aplicaţiilor a fost realinoiembrie
2004, Nr. proiecte depuse
zată şi cu sprijinul Rapoartelor
aceasta fiind apoi
19
de evaluare tehnică a fiecărui
extinsă până la 28 Nr de proiecte preselectate la nivel regional
4
proiect, realizate de firma de
ianuarie 2005 pentru Nr. de proiecte selectate la nivel naţional din Regiasistenţă tehnică PLANET SA.
a da posibilitate unea Centru
24.541.725,29 Euro
Comitetul Naţional de Evaluare
solicitanţilor să în- Valoare proiecte selectate la nivel naţional din Regia fost format din câte un
tocmească aplicaţii unea Centru
1
reprezentant al fiecărei ADR şi
cât mai bune şi mai Nr. proiecte selectate ce se vor contracta în anul
2006
un reprezentant al Ministerului
complete.
Valoare proiect ce se va contracta în anul 2006
6.932.788,85 Euro
Transporturilor. Preşedinţia şi
secretariatul au fost asigurate
Solicitanţii eligibili
de reprezentanţii Ministerului Integrării Europene- Direcţia Generală
pentru aceasta schemă au fost autorităţile publice locale (consilii
judeţene şi consilii locale orăşeneşti), Compania Naţională de Autode Dezvoltare Regională.
străzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), iar aceştia au
Raportul de evaluare a proiectelor selectate la nivel naţional a
putut forma asociaţii cu alte autorităţi eligibile (consilii judeţene şi
fost avizat de Sub-comitetul de Coordonare pentru Infrastrucconsilii locale orăşeneşti, CNADNR) şi/sau cu consilii locale rurale,
tură şi aprobate de către CNDR în şedinţa din 19 decembrie
care însă nu sunt eligibili ca şi aplicanţii de sine stătători.
2005. Din Regiunea Centru au fost selectate pentru finanţare 4
proiecte (Reabilitarea şi modernizarea DJ 107 şi 107 D-CJ Alba;
În vederea identificării proiectelor care vor fi propuse spre finanţare
Drumul apelor minerale-CJ Covasna; Reabilitarea şi moderniîn fiecare din cei 3 ani (Phare 2004, 2005 şi respectiv 2006) s-au
zarea centurii Alba Iulia-CL Alba Iulia; Reabilitarea drumurilor
parcurs următoarele etape:
urbane în staţiunea Sovata-CL Sovata).
Pre-Selecţia regională de către ADR Centru
La data limită stabilită la nivelul Regiunii Centru au fost depuse un
număr de 30 de proiecte. Aplicaţiile depuse de solicitanţi au fost
procesate de către Comitetul de Pre-selecţie aprobat prin Hotărârea
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În total, ca urmare a derulării Programului Phare CES în anul 2005, la nivelul Regiunii Centru s-au obţinut următoarele rezultate:
Indicator

Valoare

Proiecte contractate

193

Valoare grant

40.450.334 euro

Locuri de muncă create

526

Certificate ISO

14

Nr. pers. instruite
Nr. pers. calificate

2.266
938

Nr. pers. plasate

148

Nr. pers. consiliate

545

Centre de informare create

9

Nr. pers. asistate

10.463

Centre sociale create şi reabilitate

20

Parcuri industriale

1

Şcoli şi centre de resurse reabilitate

25

Lucrări reabilitare spital

1

Lucrări reabilitare străzi

3

Lucrări reabilitare alimentări cu apă şi canalizare

7

Lucrări reabilitare obiective turistice

3

Sisteme de colectare selectivă a deşeurilor

13

Staţii de transfer create

12
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3.2.) Programe guvernamentale
În paralel cu programele finanţate din fonduri europene, ţinând
seama de problemele economice şi sociale ale regiunilor, Ministerul
Integrării Europene derulează o serie de programe complementare
finanţate de la bugetul naţional, care încearcă să ajute la redresarea comunităţilor prin stimularea investiţiilor productive şi în infrastructura tehnico-edilitară, a activităţilor legate de dezvoltarea serviciilor sociale şi a resurselor umane.
Subprogramul Guvernamental „Investiţii în servicii sociale”
Subprogramul Guvernamental „Investiţii în servicii sociale” a fost
lansat în anul 2003 iar în prima parte a anului 2004, Ministerul Integrării Europene a lansat cea de a doua licitaţie. Programul este
menit a susţină financiar serviciile sociale, promovând parteneriatul
dintre administraţia judeţeană sau locală şi societatea civilă.
Pentru acest subprogram au fost eligibile toate localităţile urbane şi/
sau rurale, cu excepţia localităţilor cuprinse în zonele de restructurare industrială, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 399/2001.
Obiectivele programului:
•
dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială în
România pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile;
•
întărirea capacităţii administraţiilor locale şi judeţene de a
crea parteneriate, a organiza şi implementa iniţiative în
domeniul serviciilor sociale.
Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte s-a efectuat la nivel
naţional. Valoarea finanţării nerambursabile variază între 30.000
RON şi 300.000 RON/proiect, termenul de finalizare a Subprogramului fiind 31.12.2005 (prelungit prin HG 1652/2004) .
În cadrul ADR Centru, s-au încheiat 28 contracte de finanţare
nerambursabilă cu o valoare a fondurilor publice de
60.236.58,5 RON .
Din cele 28 contracte de finanţare nerambursabilă, unul a fost reziliat la cerere de către beneficiar deoarece nu a avut posibilităţi
financiare pentru a asigura cofinanţarea proiectului respectiv .
Bugetul total aprobat aferent acestor proiecte contractate este de
7.187.806,4 RON din care contribuţie publică 6.023.658,5 RON şi
contribuţie beneficiari 1.164.147,9 RON. Bugetul total cheltuit a fost
de 7.614.405,3 RON din care contribuţie publică 5.464.686,3 RON
şi contribuţie beneficiar, inclusiv TVA, 2.149.719 RON .
S-au finalizat 22 proiecte pentru care s-a depus raport final iar pentru 5 proiecte s-a solicitat Ministerului Integrării Europene prelungirea duratei de execuţie pentru finalizarea tuturor lucrărilor restante, datorate timpului nefavorabil şi insuficienţei fondurilor proprii.
Prin Subprogramul „Investiţii în Servicii Sociale” s-au
creat 11 noi centre sociale şi s-au modernizat 16 centre sociale, în care beneficiază direct de asistenţă
2.138 persoane. De asemenea s-au creat 55 noi locuri
de muncă în centrele sociale nou create sau modernizate .

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraşelor prin
stimularea activităţii IMM” a fost elaborat cu scopul de a atrage
investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele de restructurare industrială, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
399/2001 sau în zonele declarate defavorizate.
Investiţiile co-finanţate în cadrul acestui Subprogram au ca efect
diversificarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor realizate,
precum şi creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la
crearea de noi locuri de muncă.
Valoarea finanţării nerambursabile este cuprinsă între 350 000 000
lei şi 3 500 000 000 lei/proiect, termenul de finalizare a Subprogramului fiind 10 decembrie 2004 care ulterior a fost prelungit până la
10 decembrie 2005.
Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte depuse pentru acest
subprogram s-a realizat la nivel naţional. Pentru Regiunea de Dezvoltare Centru au fost selectate un număr total de 22 proiecte, în
cadrul primei licitaţii organizată în luna iunie 2003 şi 20 proiecte în
cadrul celei de-a doua licitaţii organizată în luna iunie 2004.
Din cele 22 proiecte contractate în urma primei licitaţii 8 agenţi
economici au reziliat contractul la cerere, înaintea demarării procedurilor de achiziţie şi depunerii cererii de plată, principalele motive
fiind lipsa fondurilor necesare asigurării contribuţiei proprii. Au fost
implementate până în data de 31.12.2005 14 proiecte din prima
licitaţie în valoare de 5.378.758,7 RON din care 2.284.976,3 RON
contribuţie publică şi 3.093.782,3 RON contribuţia beneficiarului.
Până la 31.12.2005, în cadrul primei licitaţii, au finalizat implementarea proiectelor 13 agenţi economici, un beneficiar solicitând prelungirea termenului de execuţie în vederea obţinerii avizelor de
funcţionare şi angajării numărului de persoane prevăzute în proiect.
Conform Ordinului Ministrului Integrării Europene nr. 30/15.01.2004
se aprobă bugetul pentru licitaţia a II-a din cadrul suprogramului în
valoare de 14.216.513 RON alocată de la bugetul de stat sprijinului
financiar nerambursabil. Termenul final de execuţie s-a prelungit
până la data de 31.12.2005.
În cadrul licitaţiei a II s-au încheiat în Regiunea Centru 20 de contracte. Din cele 20 proiecte contractate 9 au fost reziliate la cerere,
fiind implementate 11 proiecte. Valoarea cheltuită aferentă celor 11
proiecte implementate în cadrul celei de a II-a licitaţii este de
5.843.498 RON din care 2.223.051,9 RON contribuţie publică şi
3.620.446,1 RON contribuţia beneficiarului.
În cadrul celor două licitaţii s-au implementat 25 proiecte dintre care
beneficiarul unui proiect a solicitat prelungirea termenului de
execuţie în vederea obţinerii avizelor de funcţionare şi angajării
numărului de persoane prevăzute în proiect.
Prin implementarea celor 25 proiecte s-au creat 232 locuri de
muncă faţă de 227 locuri prevăzute a se crea.
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Subprogramul „Investiţii in Turism” susţine financiar investiţiile
în turism ale întreprinderilor mici şi mijlocii.
Obiectivul general al Subprogramului îl reprezintă îmbunătăţirea
infrastructurii de cazare şi a calităţii serviciilor din staţiunile turistice
ale României, în scopul dezvoltării economice a acestor staţiuni.
Obiectivele specifice ale Subprogramului sunt:
•
îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism;
•
creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în special a numărului turiştilor străini;
•
punerea în valoare a potenţialului turistic;
•
creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la
crearea de noi locuri de muncă;
•
creşterea investiţiilor în domeniul privat;
•
dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse cu valoare adăugată mare;
•
transformarea staţiunilor turistice în poluri de dezvoltare
economică ale regiunilor.
Funcţionarea Subprogramului “Investiţii în turism” este reglementată
de Ordinul ministrului Integrării Europene nr. 368/2004, lansarea
oficială având loc în luna noiembrie 2004. Suma minimă care poate
fi solicitată pentru un proiect este 1 miliard lei, iar suma maximă 4
miliarde lei.

panţilor la seminarii.
Proiectele depuse au fost evaluate la Ministerul Integrării Europene. În cadrul ADR Centru, s-au încheiat 18 contracte de finanţare
nerambursabilă cu o valoare a fondurilor publice de 5.478.443,80
RON. Contractarea proiectelor selectate a presupus din partea
ADR Centru efectuarea următoarelor activităţi :
•
contactarea beneficiarilor selectaţi în urma procesului de
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse;
•
refacerea împreună cu beneficiarii, a bugetelor propuse prin
proiecte, care nu au fost întocmite în conformitate cu observaţiile comisiei de evaluare;
•
vizite în teren în vederea contractării;
•
transmiterea către MIE a Contractelor de finanţare semnate
de către beneficiari.
Activitatea de implementare şi monitorizare a presupus din partea
ADR Centru acordarea asistenţei tehnice necesare beneficiarilor
pentru respectarea obligaţiilor contractuale :
•
instruirea beneficiarilor cu privire la procedurile de implementare prin intermediul unor ghiduri expediate acestora
(Ghidul informativ privind implementarea şi monitorizarea
subprogramului „Investiţii in turism” şi Ghidul orientativ pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică de produse,
servicii şi lucrări)
•
verificarea şi avizarea rapoartelor tehnice şi financiare
•
efectuarea de vizite în teren aferente Cererilor de plată sau
la solicitarea Autorităţii Contractante
•
analiza documentaţiilor aferente Cererilor de Plată şi avizarea acestora.

Au fost eligibili solicitanţii care au sediul social sau sucursala/punct
de lucru în cele 16 staţiuni turistice de interes naţional din regiunea
Centru.
După lansarea oficială, Agenţia a făcut public anunţuri în presa
locală din cele şase judeţe şi au fost organizate seminarii de popuAu fost preluate şi analizate 7 dosare de achiziţii şi 5 cereri de plată,
larizare la Sovata (pentru aplicanţii din judeţele Mureş şi Sibiu),
care au fost înaintate de patru dintre beneficiari. În 2005 a fost
Băile Tuşnad ( pentru jud. Harghita), Predeal ( judeţele Braşov şi
transmisă către MIE o cerere de plată.
Covasna). Au fost publicate trei serii de comunicate de presă în
mass-media locală din judeţele unde se află localităţile ţintă ale
Prin implementarea proiectelor se preconizează a se obţine
programului şi câte un anunţ plătit referitor la Subprogram în cinci
următoarele rezultate: 18 unităţi de cazare vor fi reabilitate şi
cotidiene locale de impact, câte unul din fiecare judeţ din Regiunea
dotate şi se vor crea aproximativ 148 de noi locuri de muncă.
Centru cuprinse în Subprogram. Au fost anunţate prin scrisori oficiale despre această oportunitate toate camerele de comerţ şi paÎn total, ca urmare a implementării programelor guvernatronatele din Regiune. În cadrul Agenţiei s-a oferit consultanţă la
mentale, la nivelul Regiunii Centru s-au obţinut următoarele
solicitarea celor interesaţi, s-au realizat materiale informative sinrezultate:
tetice de prezentare a SubproSubprogramul
SubprograToSubprogragramului, pentru a fi împărţite Program / Indicator
mul InvestiDezvoltarea
mul Investiţii
tal
cu ocazia seminariilor şi a
în turism
ţii în servicii
oraşelor
prin
consultanţei acordate la sediul
sociale
stimularea acAgenţiei şi s-a amplasat pe
tivităţii IMM
pagina de Internet a Agenţiei
55
232
148
435
documentaţia aferentă Sub- Locuri de muncă nou
programului. Au fost inscrip- create
ţionate dischete cu documen- Persoane asistate
2138
213
taţia aferentă subprogramului
8
pentru a fi înmânate gratuit Centre sociale re27
27
solicitanţilor de consultanţă şi abilitate / create
participanţilor la seminariile de Unităţi de cazare
18
18
promovare şi s-a multiplicat reabilitate / dotate
Ghidul solicitantului pe suport
de hârtie, pentru a fi înmânat solicitanţilor de consultanţă şi partici-
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4.) Monitorizarea proiectelor implementate
Monitorizarea proiectelor din cadrul Programului Phare 2000
Componenta A, licitaţia I şi licitaţia II – Dezvoltarea Resurselor
Umane
„Programul Phare 2000 RO-0007.02.01.01 – Coeziune Economică
şi Socială - Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării
industriale” a fost lansat în vederea acordării de finanţări nerambursabile în cele 8 regiuni de dezvoltare, având ca potenţiali beneficiari: societăţi comerciale, instituţii publice, firme private, organizaţii
neguvernamentale, camere de comerţ, universităţi, sindicate, patronate, etc. Pentru Regiunea de Dezvoltare « CENTRU » a fost alocată, pentru această componentă, suma de 1.662.500 EURO.
S-au contractat 43 proiecte mici (cu sume propuse spre finanţare
cuprinse între 10.000 – 50.000 Euro) şi un proiect mare cu impact
regional, localizat în judeţele Braşov şi Covasna cu suma de finanţare de 297.849 Euro şi o contribuţie locală de 198.000 Euro. Din
cele 44 contracte încheiate au fost reziliate 2 contracte, numărul
contractelor rămase în vigoare fiind de 42. Activitatea de monitorizare ex post a proiectelor în cadrul Programului PHARE RO
0007.02.01.01 în anul 2005 s-a concretizat prin efectuarea a 41 de
vizite în teren .
În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se accent pe următoarele obiective :
•
îndeplinirea activităţilor propuse
•
gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
•
modul de îndeplinire a indicatorilor economici
•
publicitatea proiectului
Prin Rapoartele de vizită întocmite s-a reliefat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi
tehnice ale Contractelor de Finanţare Nerambursabilă.

Ca urmare a desfăşurării Programului, au fost înregistrate următoarele rezultate:
Număr de persoane instruite : 4.518 din care 103 în
domeniul financiar-contabil, 198 în domeniul informatic, 100 în turism, 746 în management, 3.371 în
alte domenii.
Număr de persoane calificate : 3.200 din care 227 în
domeniul financiar-contabil, 62 în domeniul informatic, 320 în turism, 1.063 în management, 1.528 în
alte domenii.
Centre de informare nou create: 9 centre
Număr de persoane plasate : 1.543 din care 739 personal angajat şi 804 din rândul şomerilor
Persoane consiliate: 1.104 din care 479 în domeniul
resurselor umane şi 625 în alte domenii.

Componenta B1„ Schema de finanţare nerambursabilă pentru
întreprinderi nou înfiinţate, microîntreprinderi şi întreprinderi
mici şi mijlocii” - PHARE RO 0007.02.02.01
Programul Phare 2000 – Coeziune Economică şi Socială reprezintă
un instrument de implementare a unei politici de dezvoltare regională integrată în linie cu strategia de coeziune economică şi
socială adoptată în contextul procesului de pre-aderare în Planul
Naţional de Dezvoltare. Programul prin componenta PHARE RO
0007.02.02.01 urmăreşte prin implementarea sa în cadrul regiunii
Centru următoarele priorităţi:
•
Sprijinirea investiţiilor IMM pentru introducerea tehnologiei
moderne;
•
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de IMM.;
•
Sprijinirea accesului IMM la activele neutilizate rezultate din
restructurarea şi/sau
privatizarea întreprinderilor cu
capital majoritar de stat.
Activitatea de monitorizare ex post a proiectelor în cadrul Programului PHARE RO 0007.02.01.01 în anul 2005 s-a concretizat prin
efectuarea a 34 de vizite în teren.
În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se accent pe următoarele obiective :
•
realizarea efectivă a capacităţilor de producţie
•
îndeplinirea activităţilor propuse
•
gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
•
modul de îndeplinire a indicatorilor economici
•
publicitatea proiectului
Prin Rapoartele de vizită întocmite s-a reliefat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi
tehnice ale Contractelor de Finanţare Nerambursabilă.
În urma implementării proiectului s-au creat
366 locuri de muncă (în următoarele domenii:
industrie - 302, turism - 26, altele - 38) şi s-au
achiziţionat un număr de 263 echipamente noi
(în următoarele domenii: industrie - 229, turism
- 10, altele - 24)
Monitorizarea proiectelor din cadrul Programului Phare 2001
„Asistenta pentru IMM-uri”
Programul a urmărit să asigure asistenţă financiară şi de consultanţă pentru susţinerea proiectelor de investiţii implementate de
către micro–întreprinderi şi întreprinderile recent înfiinţate pentru a
pune bazele şi / sau a extinde capacităţile productive şi pentru
crearea de noi locuri de muncă.
Schema de finanţare nerambursabilă s-a adresat proiectelor de
investiţii din zonele ţintă (aprobate prin HG nr. 399/2001) prin acordarea de sprijin financiar pentru întreprinzătorii care au înfiinţat
întreprinderi noi sau pentru întreprinderile recent înfiinţate. Finanţările nerambursabile urmau să fie folosite şi pentru asistarea întreprinderilor recent înfiinţate şi micro-întreprinderilor, care inten-
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ţionează să îşi dezvolte afacerea în concordanţă cu standardele de
siguranţă şi de protecţie a mediului, precum şi pentru investiţii pentru obţinerea standardelor de calitate relevante, în scopul asigurării
menţinerii locurilor de muncă existente.
Priorităţile Programului « Asistenţă pentru întreprinderile mici şi
mijlocii – Schema de finanţare nerambursabilă » au fost următoarele:
•

•

•

•

Sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor noi,
deja existente, micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor recent înfiinţate, pentru creşterea contribuţiei generale a IMMurilor la crearea de noi locuri de muncă şi a unei creşteri
economice durabile în zonele ţintă;
Susţinerea investiţiilor în IMM-urile existente în scopul
creării de noi locuri de muncă în zonele ţintă, precum şi
dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii produselor şi a serviciilor oferite;
Sprijinirea IMM-urilor în vederea accesării serviciilor de
consultanţă în vederea îndeplinirii standardelor internaţionale de calitate, consultanţă în realizarea transferului
tehnologic şi cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor de
marketing, a studiilor de piaţă şi a măsurilor de promovare a
exporturilor pentru specificul întreprinderilor.
În urma procesului de contractare au fost încheiate un număr de 48 de contracte. Suma finanţată din fonduri publice
s-a ridicat la valoarea de 2.803.668 Euro, iar contribuţia
aplicanţilor a atins suma de 2.306.412,90 Euro.

Activitatea de monitorizare ex post a proiectelor din cadrul Programului, în anul 2005, s-a concretizat prin efectuarea a 24 de vizite în
teren. În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de
implementare a proiectului punându-se accent pe următoarele
obiective :
•
realizarea efectivă a capacităţilor de producţie
•
îndeplinirea activităţilor propuse
•
gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
•
modul de îndeplinire a indicatorilor economici
•
publicitatea proiectului

pieţele autohtone şi internaţionale; sprijinirea dezvoltării societăţilor
comerciale.
În urma celor două licitaţii proiectele rămase pentru finanţare sunt
în număr de 33, valoarea contractată totală este de 153.254.791 mii
lei, din care 71.414.757 mii lei reprezintă ajutor financiar nerambursabil.
La 10.12.2003 au fost implementate toate cele 33 de proiecte,
valoarea totală realizată este de 159.033.256 mii lei , din care
69.722.658 mii lei reprezintă ajutor financiar nerambursabil.
Reprezentanţii ADR Centru au monitorizat 23 de proiecte, urmărind
realizarea indicatorilor prevăzuţi. În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se
accent pe următoarele obiective :
•
achiziţionarea echipamentelor prevăzute în proiecte şi
folosirea corespunzătoare a acestora
•
îndeplinirea activităţilor propuse
•
gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici şi financiari
•
realizarea şi menţinerea locurilor de muncă prevăzute în
proiecte
•
publicitatea proiectului
Prin rapoartele de vizită întocmite s-a reliefat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi
tehnice ale contractelor de finanţare nerambursabilă.
Proiectele implementate în cadrul acestui Program se vor monitoriza pe o perioadă de cinci ani de la terminarea execuţiei fiecărui
proiect, conform Deciziei nr. 144 din 24.04.2002 a Consiliului Concurenţei, privind autorizarea modificării schemei de ajutor de stat.
Numărul de locuri de muncă estimate să se realizeze în
urma implementării proiectelor este de 866, numărul
de locuri de muncă realizate a fost de 870, din care
562 sunt din rândul şomerilor.

Prin Rapoartele de vizită întocmite s-a reliefat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi
tehnice ale Contractelor de Finanţare Nerambursabilă.
Programul „Dezvoltarea judeţului Alba”
Reprezintă unul din instrumentele implementării politicii guvernamentale în domeniul dezvoltării regionale, având ca direcţie prioritară crearea de condiţii pentru a răspunde necesităţii unor măsuri
active şi alternative de susţinere a dezvoltării economice la nivel
comunitar şi regional care să asigure atenuarea efectelor sociale
negative ale procesului de restructurare economică.
Programul a vizat atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea
activităţilor economice; creşterea volumului investiţiilor private;
crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară şi cu valoare
adăugată ridicată, competitive pe pieţele externe; crearea de noi
locuri de muncă şi de noi profesi în concordanţă cu evoluţiile de pe

5) Implementarea Proiectului IdeQua – Programul Interreg III B
CADSES
În cadrul proiectului de twinning regional – RO 2000/IB/SPP/07 –
dintre Regiunea Centru şi Landul Brandenburg din Germania a fost
elaborat un proiect privind întărirea identităţii regionale prin
scoaterea în evidenţă a potenţialelor existente (IdeQua). Proiectul a
fost depus în luna iulie 2003, pentru a obţine finanţare din cadrul
Programului INTERREG III B CADSES.
Iniţierea acestui proiect şi elaborarea sa a fost aprobată şi de către
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul şedinţei din
7 februarie 2003 prin Hotărârea nr. 9. Proiectul a fost aprobat pentru finanţare în noiembrie 2004.
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Obiectivul principal al acestuia îl constituie realizarea unei axe a identităţii şi
calităţii pornind de la Marea Baltica
până la Marea Egee.
Partenerii: În cadrul proiectului, alături
de ADR Centru sunt angrenaţi 17 parteneri -instituţii şi organizaţii cu rol important în dezvoltarea regională din
Germania, Grecia, Cehia, Bulgaria şi
Ungaria. Partenerul principal este
Banca de Investiţii a Landului Brandenburg. Perioada de implementare este
de 38 de luni începând cu anul 2005.
Bugetul total al proiectului este de 1.381.750 euro din care 999.000
euro din FEDR şi 382.750 euro cofinanţarea partenerilor proiectului.
Obiectivele pe termen lung ale proiectului:
1. Stabilirea unei axe a identităţii şi calităţii de la Marea Baltică
la Marea Egee. Pentru a reanima ruta turistică în mod adecvat şi
calitatea structurilor de cazare, serviciile, ca şi oferta turistică în
general, tradiţiile meşteşugăreşti, trebuie stimulat comerţul.
2. Întărirea elementelor care exprimă identitate de-a lungul axei
Axa va fi definită prin intermediul atracţiilor şi va determina îmbunătăţirea potenţialului existent. Oferta turistică a regiunii şi oraşelor se
va diversifica şi se vor pune în valoare produsele tradiţionale.
În cursul anului 2005, ADR Centru a derulat următoarele activităţi în
cadrul proiectului IdeQua:
•
Participare la Conferinţa de Deschidere a proiectului – 2629 ianuarie 2005, la Rethymno în Creta. Cu ocazia acestei
întâlniri fiecare partener a prezentat instituţia pe care o
reprezintă, ce se doreşte de la proiect, de asemenea au fost
discutate contractele de parteneriat. modalităţile de implementare şi raportare a proiectului. ADR Centru a făcut o
prezentare intitulată “IdeQua şi Regiunea Centru”.
•
Regiunea Centru a organizat în perioada 22-24 iunie 2005
la Sovata o Conferinţă Internaţională de Turism, la care au
fost invitaţi toţi partenerii proiectului, dar şi actorii regionali şi
naţionali implicaţi în dezvoltarea turismului şi alţi parteneri
externi ai ADR Centru. Conferinţa a fost axată pe două
direcţii importante: potenţialuri şi calităţi creatoare de identitate – importanţa identităţii regionale pentru turism şi factori
importanţi pentru promovarea şi finanţarea turismului regional. La conferinţă au participat aproximativ 100 de persoane şi au fost făcute prezentări privind potenţialele turistice existente la nivelul Regiunii, dar s-au realizat şi prezentări şi discuţii în ceea ce priveşte programele de finanţare
pentru turism, realizarea parteneriatelor în domeniul turismului, creşterea calităţii serviciilor turistice etc. În cea de a
treia zi a Conferinţei a avut loc o întâlnire a partenerilor
proiectului unde au fost discutate rezultatele obţinute până
atunci în cadrul proiectului şi de asemenea s-a organizat o
excursie de prezentare a Regiuni Centru şi a obiectivelor
turistice cu partenerii proiectului.
•
Participare la Conferinţa Internaţională „Identitate Regională
şi Turism” de la Cottbus în Germania, din perioada 20-

21.10.2005. ADR Centru a prezentat aici
lucrarea « Identitatea regională între
proiect şi realitate”, prezentare care s-a
axat pe identificarea elementelor generatoare de identitate la nivel regional şi
modalităţile de punere în valoare a acestora şi a potenţialelor turistice pentru
crearea identităţii regionale
•
Contribuţie cu materiale referitoare la Regiunea Centru, turismul în
Regiunea Centru, obiective turistice,
reţete culinare specifice pentru site-ul
proiectului – www.idequa.net
•
Identificarea fotografului şi a
locaţiilor pentru fotografii pentru atelierul de fotografie ce va
avea loc în luna aprilie 2006 în Germania şi albumul cu
fotografii din regiunile partenere ca rezultat al proiectului.
6.) Declararea şi administrarea zonelor defavorizate
În baza prevederilor O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate aprobată şi modificată prin Legea 20/1999, republicată, cu modificările ulterioare, în Regiunea “CENTRU” au fost declarate 5 zone defavorizate şi anume: zona minieră Bălan, jud. Harghita; zona minieră Apuseni jud. Alba; zona Cugir, jud. Alba; zona
Copşa Mică, jud. Sibiu.
Suprafaţa totală a zonelor defavorizate din Regiunea “CENTRU”
este de 1783,5 km2, reprezentând 5,23% din suprafaţa totală a
regiunii.
Zonele defavorizate Bălan, Baraolt, Cugir şi Copşa Mică cuprind
unităţile administrativ teritoriale corespunzătoare acestor localităţi,
iar zona Apuseni se compune din 12 unităţi administrative (3 oraşe
şi 9 comune)
Până la data de 31 decembrie 2005 în zonele defavorizate din
Regiunea “CENTRU” s-au eliberat certificate de investitor pentru
163 de agenţi economici, din care 28 au renunţat la certificat, iar la
29 agenţi economici s-au retras certificatele de investitor în zona
defavorizată deoarece nu îndeplineau prevederile HG 728/2001. În
prezent funcţionează 106 agenţi economici beneficiari de certificat
de investitor. În cursul anului 2005 au fost retrase 9 certificate de
investitor în zona defavorizată pe motivul nerespectării de către
agenţii economici a condiţiilor de funcţionare în zonele defavorizate,
iar 2 agenţi economici au renunţat la acest certificat.
Investiţiile realizate în zonele defavorizate în Regiunea Centru constau în achiziţionarea terenurilor, achiziţionarea şi reabilitarea
clădirilor, achiziţionarea utilajelor, echipamentelor necesare producţiei. În baza certificatului de investitor în zona defavorizată agenţii
economici au beneficiat de facilităţile oferite de O.U.G. 24/1998
republicată cu modificările ulterioare constând în scutiri de la plata
taxelor vamale şi TVA la importul bunurilor amortizabile şi a materiilor prime, scutirea de la plata impozitului pe profit, scutirea de la
plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau scoaterea
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din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei,
acordarea din fondul special aflat la dispoziţia Guvernului a unor
sume pentru finanţarea unor programe speciale aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Având în vedere datele prezentate se poate concluziona faptul că
prin eliminarea facilităţilor menţionate s-a redus simţitor numărul
agenţilor economici interesaţi să investească în zonele defavorizate, ele nemaiprezentând interes pentru noi investiţii.

Aceste societăţi, începând cu data declarării zonelor defavorizate,
au contribuit la veniturile bugetelor locale, bugetelor asigurărilor de
sănătate, şomaj, etc. virând sume aferente impozitului pe salarii,
impozitului pe dividende, CAS, CASS, fond pentru plata ajutorului
de şomaj, fond pentru risc şi accidente, fond pentru învăţământ şi
comision pentru camera de muncă. Produsele finite realizate de
aceste societăţi au fost livrate atât în ţară cât şi la export.

7.) Îndeplinirea obligaţiilor care rezultă din aplicarea Legii nr.
332/2001, privind promovarea investiţiilor directe cu impact
semnificativ în economie

Pe baza chestionarelor completate conform anexei 9 din
H.G.728/2001 primite de la agenţii economici, Agenţia pentru Dezvoltare Regională actualizează semestrial baza de date.
În vederea verificării modului în care agenţii economici din zonele
defavorizate au respectat prevederile legale s-au efectuat verificări
în teren şi în cursul anului 2005 la fiecare agent economic.
Începând cu anul 2002 s-au produs schimbări majore în ceea ce
priveşte legislaţia aplicată în domeniul zonelor defavorizate în momentul de faţă agenţii economici care doresc să investească în
zonele defavorizate nu mai beneficiază de nici o facilitate, beneficiind de scutirea de la plata impozitului pe profit doar agenţii
economici care au
Alba
Braşov
obţinut certificatul de Judeţ
investitor în zona defa- Nr total
15
15
vorizată înainte de investiţii
Valoare
264.529.542,5
91.918.068,1
01.07.2002.
totală USD
Nr in. 2005

5

2

Modificările produse în
domeniul
legislaţiei Valoare
150.939.878
12.576.000
zonelor defavorizate, totală USD
prin care se încearcă o
armonizare a legislaţiei româneşti cu cea europeană au avut un
impact negativ asupra investiţiilor din aceste zone, lucru care se
resimte în numărul descrescător al agenţilor economici care investesc în aceste zone.

Legea 332/2001 privind promovarea investiţiilor cu impact semnificativ în economie vizează acordarea de facilităţi pentru investiţiile
care depăşesc echivalentul a 1 milion de dolari SUA, realizate în
formele şi modalităţile prevăzute de această lege şi care contribuie
la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a
României, determină un efect pozitiv de antrenare în economie şi
creează noi locuri de muncă.
Prin contractul de mandat încheiat cu Agenţia Română pentru Investiţii Străine, ADR CENTRU a fost împuternicită să înregistreze
investiţiile din Regiune care se încadrează în prevederile Legii
332/2001.
În cursul anului 2005, au fost înregistrate un număr de 13 investiţii
cu o valoare de 175.682.130,5 USD, după cum urmează:

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

3

3

15

25

17.006.717

25.259.656

43.332.505

197.988.907,5

-

-

2

4

-

-

2.550.000

9.616.252,5

Realizarea tuturor activităţilor derulate de ADR Centru în cursul
anului 2005 au avut la bază Bugetul de venituri şi cheltuieli al ADR
Centru pentru 2005 aprobat de către CDR Centru şi baza materială
existentă constând în spaţii birouri, echipamente electronice, mobilier, autovehicule etc.

