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

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate
publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.
ADR Centru există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii Centru prin înlăturarea
disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Înfiinţată prin Legea 151/1998,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru funcţionează în temeiul Legii 315 / 2004 privind dezvoltarea
regională în România.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne-guvernamentale şi întreprinzătorii din
Regiune au acces la programele PHARE şi la programe finanţate din fonduri ale Guvernului României. Tot
prin ADR Centru, comunităţile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regională
pentru finanţarea, prin Programul Operaţional Regional, de investiţii în sectorul productiv, infrastructură,
educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.
Activitatea ADR Centru este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte
preşedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase
judeţe care compun Regiunea Centru.
Principalele activităţi ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin lege:
 Elaborarea şi reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a planurilor şi programelor
operaţionale şi sectoriale de la nivelul regiunii;
 Gestionarea, ca şi autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a fondurilor alocate Regiunii
din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare;
 Monitorizarea proiectelor implementate;
 Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională;
 Monitorizarea activităţii agenţilor economici care beneficiază de facilităţi în Zonele Defavorizate.
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care
este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul
coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
În calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru s-a înfiinţat prin libera asociere
a judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, care, astfel, în temeiul Legii 151 / 1998 privind
dezvoltarea regională în România, au format Regiunea de Dezvoltare Centru.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai
aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către
preşedinţii consiliilor judeţene.
În anul 2007, au îndeplinit funcţiile de preşedinte Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, şi
Edita Emoke Lokody (în exerciţiu), preşedintele Consiliului Judeţean Mureş. Funcţia de vicepreşedinte a fost
ocupată de Edita Emoke Lokody, şi Martin Bottesch (în exerciţiu).
Membrii CDR Centru
Judeţul Alba este reprezentat de Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Mircea Hava,
primarul municipiului Alba Iulia, Silviu Ponoran, primarul oraşului Zlatna şi Ioan Iancu Popa, primarul
comunei Sântimbru.
Judeţul Braşov este reprezentat de Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, George
Scripcaru, primarul municipiului Braşov, Adrian Veştea, primarul oraşului Râşnov şi Vasile Şerban, primarul
comunei Teliu.
Judeţul Covasna este reprezentat de Demeter Janos, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Albert
Almos, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Zsuffa Levente, primarul oraşului Covasna şi David Boloni,
primarul comunei Cernat.
Judeţul Harghita este reprezentat de Bunta Levente, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Pap
Joszef, primarul municipiului Gheorgheni, Maria Ella Burus, primarul oraşului Vlăhiţa şi Marton Istvan,
primarul comunei Dăneşti.
Judeţul Mureş este reprezentat de Edita Emoke Lokody, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Dorin
Florea, primarul municipiului Târgu Mureş, Peter Ferenc, primarul oraşului Sovata şi Ioan Vasu, primarul
comunei Râciu.
Judeţul Sibiu este reprezentat de Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Klaus Werner
Johannis, primarul municipiului Sibiu, Gheorghe Frăticiu, primarul oraşului Avrig şi Ioan Sabău, primarul
comunei Axente Sever
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Capitolul I
Planificarea dezvoltării
Obiectiv general
Actualizarea documentelor de planificare regională pentru perioada 2007-2013, în scopul realizării unei
legături cât mai strânse cu programele operaţionale şi integrarea lor în planurile şi programele naţionale.
Obiective specifice
1) Furnizarea datelor de la nivel regional necesare elaborării unor documente naţionale de programare;
2) Realizarea actualizării Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 şi adaptarea lui la necesităţile de
dezvoltare economico-sociale ale Regiunii Centru;
3) Participarea activă în cadrul parteneriatelor regionale constituite pentru elaborarea unor documente de
planificare sectoriale;
4) Elaborarea unor studii necesare fundamentării planului regional de dezvoltare şi a planurilor regionale
sectoriale;
5) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare.
Activităţi
1) Actualizarea Planului Regional de Dezvoltare 2007 - 2013 pentru Regiunea Centru
Planul de Dezvoltare Regional pentru perioada 2007-2013 a fost finalizat şi aprobat de către CDR prin
Hotărârea nr. 10/2006, urmând ca acest document să fie anual actualizat şi adaptat necesităţilor de
dezvoltare economico-sociale ale Regiunii Centru.
În acest sens, în cursul anului 2007 au fost reactualizate analiza socio-economică la nivel regional, analiza
SWOT regională şi analiza disparităţilor regionale. După finalizarea tuturor documentelor de planificare de la
nivel naţional, strategia regională de dezvoltare a fost actualizată în concordanţă cu prevederile acestor acte
strategice.
Pentru a realiza un document strategic cât mai eficient, care să reprezinte un instrument pentru CRESC în ce
priveşte aprobarea proiectelor ce vor fi finanţate prin POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, s-a dispus să
se introducă un nou capitol în cadrul PDR 2007-2013 care se referă la implementarea strategiei regionale
prin intermediul POR 2007-2013 şi care să includă o listă de proiecte regionale prioritare, stabilite pe
priorităţile şi măsurile PDR 2007-2013 şi POR 2007-2013.
2) Reactualizarea Planului de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic din Regiunea Centru
pentru perioada 2007 – 2013 şi participarea la elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu
şi a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor
În cadrul programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, realizat cu asistenţa proiectelor
Phare TVET, Consorţiul Regional are un rol determinant în asigurarea dimensiunii regionale a educaţiei şi
formării profesionale din perspectiva dezvoltării integrate, economice şi sociale.
Schimbările produse la nivel naţional şi regional legate de stabilirea cadrului instituţional pentru
implementarea fondurilor structurale, în cazul de faţă pentru Fondul Social European, au produs unele
modificări şi în ceea ce priveşte structura şi componenţa Consorţiilor pentru Dezvoltare Regională.
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Astfel, s-a decis implicarea mai accentuată a instituţiilor cu atribuţii consacrate în sfera ocupării şi educaţiei în
organizarea şi funcţionarea Consorţiului, prin transferarea către acestea a preşedinţiei şi secretariatul acestei
structuri parteneriale regionale.
În baza acestei decizii a Subcomitetului de Coordonare PHARE Dezvoltarea resurselor umane şi Servicii
Sociale, în cadrul şedinţei Consorţiului pentru Dezvoltare Regională din data de 15 martie 2007 s-a stabilit
preluarea preşedinţiei Consorţiului de către AJOFM Covasna iar a secretariatului acestuia de către IŞJ Alba.
Ca urmare a acestor modificări, cele două instituţii au preluat toate atribuţiile organizatorice şi de coordonare
a activităţii şi membrilor Consorţiului, ADR CENTRU rămânând partener în această structură cu un
reprezentant nominalizat.
Întregul proces de actualizare a PRAI a fost coordonat din punct de vedere metodologic de filiala regională a
Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Planul Regional de Acţiune pentru IPT a fost prezentat Consorţiului pentru Dezvoltarea Regională în şedinţa
din data de 06.07.2007 şi a fost aprobat în unanimitate de către membrii acestuia.
Reprezentanţii ADR Centru au participat de asemenea în grupurile de lucru pentru actualizarea Planului
Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului 2007-2013 şi a Planului Regional de Acţiune pentru
Gestionarea Deşeurilor, documente elaborate sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului
Sibiu.
3) Elaborarea de studii şi analize regionale
În vederea fundamentării viitoarelor planuri şi priorităţi regionale, dar şi a unor proiecte regionale,
Departamentul planificare a constituit o baza de date privind localităţile din Regiunea Centru şi a elaborat în
cursul anului 2007 mai multe studii şi analize regionale şi a actualizat cu ultimele date statistice pe cele
existente.
A fost, de asemenea, revizuită şi actualizată cu date statistice recente analiza turismului in Regiunea Centru.
4) Implementarea Sistemului Informatic Geografic în procesul de planificare
Pentru a îmbunătăţi rezultatele procesului de planificare regională şi a realiza o argumentare cât mai clară în
procesul de luare a deciziilor, la nivelul ADR Centru s-a considerat necesară continuarea acţiunilor de
implementare şi dezvoltare a Sistemului Informaţional Geografic (GIS). Acest sistem asigură stocarea şi
corelarea unei game largi de date pe baza locaţiei geografice.
Activitatea de utilizare a tehnologiilor avansate în procesul de programare a fost dezvoltată în cursul anului
2007 prin realizarea de hărţi tematice pentru evidenţierea în teritoriu a unor indicatori regionali. Au fost
realizate mai multe hărţi tematice la nivel regional şi au fost realizate peste 60 de hărţi regionale care
urmează să fie strânse într-un Atlas al Regiunii Centru.
Rezultate:






Hotărârea CDR nr. 13 /19 iulie 2007 pentru aprobarea Planului de Acţiune pentru Învăţământ Profesional
şi Tehnic din Regiunea Centru;;
Actualizarea bazei de date legată de localităţile din Regiunea Centru;
Realizarea unei hărţi în format tridimensional a Regiunii Centru;
Realizarea a 64 hărţi tematice regionale;
Realizarea şi actualizarea unor studii şi analize regionale:
 Modificări structurale în evoluţia forţei de muncă în Regiunea Centru;
 Regiunea Centru-Competitivitate economică
 Valorificarea cartografică a Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2002 ;
 Analiza produsului intern brut la nivelul Regiunii Centru în perioada 1998-2004 ;
 Analiza potenţialului energetic eolian;
 Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2005
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Capitolul II
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Obiectiv general
Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu maximă eficienţă la nivelul Regiunii
Centru
Obiective specifice
1. Participare la elaborarea Documentului Cadru de Implementare a POR, la elaborarea Ghidului
solicitantului pentru domeniile majore de intervenţie, precum şi la stabilirea de către AMPOR a
calendarului de activităţi privind lansarea licitaţiilor pentru depunerea cererilor de finanţare şi a
documentelor suport, în vederea obţinerii finanţării prin POR.
2. Sprijinirea potenţialilor solicitanţi ai Programului Operaţional Regional în pregătirea proiectelor şi
asigurarea de asistenţă şi consultanţă în accesarea fondurilor.
3. Pregătirea portofoliului regional de proiecte şi administrarea acestuia.
4. Înregistrarea, evalurea şi selecţia cererilor de finanţare depuse la nivelul Regiunii Centru pentru
finanţare din Programul Operaţional Regional
5. Constituirea Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare de la nivelul Regiunii Centru şi
asigurarea funcţiei de secretariat pentru acest Comitet
6. Sprijinirea constituirii Comitetului de Monitorizare al POR 2007-2013 şi asigurarea funcţiei de
secretariat pentru membrii şi observatorii acestui Comitet de la nivelul Regiunii Centru
Activităţi:
• Semnarea Acordului Cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 în
România cu Autoritatea de Management pentru POR, în data de 26.01.2007
• Elaborare şi completare, actualizare proceduri interne pentru Organismul Intermediar pentru POR
2007-2013, de la nivelul ADR Centru .
• Transmiterea de informaţii, date, observaţii şi propuneri către AMPOR, în vederea elaborării ghidului
solicitantului pentru toate domeniile majore de intervenţie ale POR, pentru realizarea Documentului
Cadru de Implementare şi a altor documente necesare programării şi implementării POR 2007-2013.
• Informarea potenţialilor solicitanţi de fonduri asupra oportunităţiilor de finanţare prin instrumente
structurale.
• Transmiterea la potenţialii solicitanţi şi publicarea pe pagina de internet a Agenţiei a tuturor
variantelor de lucru şi a variantelor finale a Ghidului solicitantului pentru toate domeniile majore de
intervenţie ale POR şi a altor informaţii relevante pentru potenţialii solicitanţi de fonduri prin POR.
• Întâlniri la nivelul fiecărui judeţ din Regiune în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor
alocate Regiunii Centru prin Programul Operaţional Regional, precum şi pentru pregătirea proiectelor
existente în cadrul portofoliului.
• Completarea şi actualizarea portofoliului regional de proiecte pentru POR. Colectarea de fişe de
proiecte de la potenţialii beneficiari din Regiune, introducerea datelor din fişele respective în baza de
date regională, analiza proiectelor din baza de date, selectarea proiectelor pe priorităţile POR şi pe
POS-uri, aranjarea acestora pe judeţe, pe localităţi şi realizarea de sinteze privind dezvoltarea
acesteia. Transmitere situaţii proiecte portofoliu regional la MDLPL.
• Prezentarea Programului Operaţional Regional şi a portofoliului de proiecte al Regiunii pentru acest
Program Operaţional la diverse întâlniri.
• Participarea la seminarii şi sesiuni de informare privind fondurile structurale şi oportunităţiile de
finanţare prin programe operaţionale.
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Asistenţă tehnică şi consultanţă acordată tuturor beneficiarilor interesaţi în ce priveşte pregătirea
portofoliului de proiecte, priorităţile şi măsurile POR şi pregătirea proiectelor, atât telefonic cât şi în
scris şi prin întâlniri directe.
Pregătirea şi prezentarea de rapoarte şi informări privind realizarea portofoliului de proiecte şi stadiul
elaborării şi implementării POR la nivel regional.
Realizarea de rapoarte privind derularea activităţii de help desk pentru potenţialii solicitanţi ai POR de
la nivelul Regiunii Centru şi transmitere la AMPOR.
Lansare regională domenii majore de intervenţie POR, lansate pentru finanţare – lansare regională
domeniul 2.1 POR în perioada 3-4 octombrie 2007.
Actualizarea lunară şi publicarea pe pagina de internet a Catalogului Surselor de Finanţare.
Realizarea şi publicarea pe pagina de internet a Agenţiei a broşurii „Ghid privind identificarea şi
dezvoltarea de proiecte”.
Primirea şi înregistrarea a 6 cereri de finanţare în vederea obţinerii finanţării prin POR, domeniul
major de intervenţie 2.1.
Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse, în conformitate
cu criteriile de eligibilitate şi selecţie stabilite de către AM şi aprobate de către Comitetul de
Monitorizare.
Transmitere de raportări privind cererile de finanţare depuse, periodic, către AMPOR, în conformitate
cu procedurile relevante.
Organizarea a două sesiuni de evaluare tehnică şi financiară cu sprijinul experţilor evaluatori
independenţi pentru cererile de finanţare depuse.
Notificarea solicitanţilor cu privire la rezultatele procesului de evaluare a cererilor de finanţare
depuse.
Participare la elaborarea documentelor legislative privind constituirea CRESC şi a Comitetului de
Monitorizare al POR, prin transmitere către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a
comentarilor cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de
Evaluare Strategică şi Corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestora şi
cu privire la cel referitor la Comitetul de Monitorizare.
Realizarea activităţilor necesare pentru constituirea CRESC Centru în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Elaborarea, completarea şi actualizarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a
CRESC Centru.
Transmiterea spre avizare a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al CRESC Centru
către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Regional.
Prezentarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al CRESC Centru, spre aprobare,
către Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU.
Asistenţă pentru membrii, observatorii CMPOR şi supleanţii acestora de la nivelul Regiunii Centru.
Participarea la şedinţele CMPOR.

Rezultate




Acordul Cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 în România a fost
semnat cu Autoritatea de Management pentru POR, în data de 26.01.2007
17 proceduri elaborate, actualizate şi supuse spre avizare AM POR.
88 de întâlniri de discuţii privind pregătirea de proiecte pentru Programul Operaţional Regional realizate,
întâlniri la care au participat în jur de 800 de persoane reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţiilor
publice, ONG-urilor.
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340 de solicitări de informaţii şi consultanţă soluţionate, din care 239 s-au axat pe domeniile majore ale
POR şi 101 s-au referit la celelalte programe operaţionale.
Număr solicitări informaţii şi consultanţă soluţionate în 2007
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Solicitări scrise

13 materiale legate de Programul Operaţional Regional au fost publicate pe pagina de internet a Agenţiei.
Reprezentanţii Agenţiei au participat la 29 de evenimente legate de instrumentele structurale şi POR,
organizate de alte instituţii şi organizaţii, evenimente la care au fost susţinute prezentări şi informări
privind POR şi portofoliul de proiecte regional.
Catalogul surselor de finanţare a fost actualizat lunar, publicat pe pagina de internet a Agenţiei şi
transmis tuturor celor abonaţi.
2 seminarii de lansare la nivel regional a domeniului major de intervenţie 2.1 al POR – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură, la care au participat 56 de potenţiali solicitanţi de fonduri ai domeniului.
2 rapoarte trimestriale privind activitatea de help desk desfăşurată transmise la AMPOR.
15 scrisori transmise către AMPOR cu propuneri, comentarii şi observaţii la ghidurile solicitanţilor pe toate
axele prioritare ale POR, transmise pentru observaţii sau publicate pentru consultare publică.
Portofoliul de Proiecte al Regiunii Centru este actualizat şi structurat pe fiecare judeţ în parte, iar
proiectele pe care le cuprinde sunt atât proiecte mature cât şi idei de proiecte. Astfel, la sfârşitul anului
2007, portofoliul de proiecte al Regiunii Centru avea un număr de 2.241 proiecte, din care 1.123
proiecte au putut fi încadrate pe priorităţile şi măsurile POR. Dintre acestea un număr de 189 de
proiecte au elaborat cel puţin studiul de fezabilitate. Situaţia acestor proiecte pe axe prioritare este
următoarea:

Pagina 10 din 45

ADR CENTRU

Proiecte cu SF pe axe prioritare POR
I. Sprijinirea polilor urbani
de creştere

0
63

67

II. Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport
regionale şi locale
III. Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale

10

49

IV. Consolidarea mediului
de afaceri regional şi local
V. Dezvoltarea şi
promovarea turismului
regional şi local














4 prezentări privind POR şi portofoliul de proiecte realizate în cadrul şedinţelor CDR Centru.
Potenţialii solicitanţi ai POR informaţi continuu asupra variantelor de lucru ale ghidului solicitantului pentru
toate domeniile majore de intervenţie din POR şi asupra ghidului solicitantului pentru domeniile majore
lansate pentru finanţare.
S-au primit şi înregistrat 6 Cereri de Finanţare în cadrul POR 2007-2013 Axa 2 „Imbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane- inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” de la
următorii solicitanţi: CJ Harghita, CJ Sibiu, CJ Alba, CJ Mureş, CL Zlatna şi CL Zărnesti.
S-a verificat conformitatea administrativă şi eligibilitatea pentru 2 Cereri de Finanţare depuse de
solicitanţii CJ Harghita şi CJ Sibiu.
Au fost transmise către AM un număr de 9 rapoarte privind cererile de finanţare depuse.
Comitet CRESC Centru constituit în conformitate cu prevederile H.G. 764/ 2007 pentru aprobarea
constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a acestora, validat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU prin
Hotărârea nr. 7/2007.
8 membri observatori şi 8 supleanţi desemnaţi din partea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale, Autorităţii de Management/ Organismele Intermediare reprezentate în CRESC CENTRU.
Regulament de organizare şi funcţionare a CRESC Centru avizat de către Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale şi Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Regional şi aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU prin Hotărârea nr. 8/2007 şi
modificat prin Hotărârea nr. 17/2007.
3 şedinţe ale Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, la care au participat
membrii, observatorii şi supleanţii acestora de la nivelul Regiunii Centru.
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Capitolul III
Derularea Programelor Phare şi Guvernamentale
Această activitate se referă la managementul programelor implementate în Regiunea Centru care sunt
monitorizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate Contractantă / Autoritate
de Implementare, inclusiv asistenţa tehnică acordată beneficiarilor.
Obiective generale:
• de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii prin înlăturarea disparităţilor şi
dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei şi de a creşte atractivitatea regiunii prin
investiţiile atrase şi prin implementarea proiectelor de dezvoltare finanţate prin Programele, PHARE
2002, PHARE 2003, PHARE 2004-2006 şi prin Programele Guvernamentale.
Obiective specifice:
• Promovarea programelor de finanţare,
• Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor,
• Monitorizarea proiectelor conform contractelor de grant în perioada de implementare şi în perioada
ulterioară implementării,
• Acordarea de asistenţă tehnică competentă pentru beneficiarii contractelor de grant,
• Creşterea contribuţiei ADR Centru la implementarea programelor prin sprijinirea beneficiarilor în vederea
implementării cu succes a proiectelor contractate.
Grupuri ţintă:
• Beneficiarii finanţărilor nerambursabile acordate prin programele PHARE şi prin programele
guvernamentale: IMM-uri, autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii publice, instituţii de învăţământ,
organizaţii neguvernamentale, firme de consultanţă, etc.;
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate Contractantă (AC).
Programe PHARE
Programul Phare 2001 „Investiţii în servicii sociale” (finalizat, în monitorizare ex post)
Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (Euro):
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (Euro):
Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare

2.591.043,98
40
2.542.333,98
25
2.087.804,84
82,12
30.05.2007

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

Rezultate:
• S-au efectuat 25 vizite de monitorizare, iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general
de normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă.
• În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor, punându-se
accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse,
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici,
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici,
- publicitatea proiectului.
În urma vizitelor de monitorizare ex post s-a constatat că majoritatea beneficiarilor au atins valorile
indicatorilor de realizări şi de rezultate estimate în proiectele finanţate. Centrele Sociale înfiinţate sau
reabilitate în cadrul acestui Program funcţionează normal, cu excepţia Centrului Social Rupea – beneficiar
Primăria Rupea, care nu mai funcţionează din luna august 2006 datorită lipsei resurselor financiare, în
bugetul local nemaifiind prevazută finanţarea Centrului.
S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post care a fost transmis la MDLPL la 24.05.2007.
• În urma implementării acestui Program în Regiunea Centru s-au obţinut următoarele rezultate:
- 21 de centre pentru servicii sociale înfiinţate,
- 12.964 persoane asistate,
- 645 persoane instruite,
- 192 locuri de muncă create.
Programul Phare 2001 „Infrastructură Mică” (în implementare)
Programul a fost lansat în anul 2003, iar implementarea proiectelor selectate s-a realizat în perioada 20042007, termenul maxim de execuţie a proiectelor fiind 30.09.2007. Din cele 14 proiecte, 13 au fost realizate, iar
1 proiect a fost reziliat (CL Ocna Mureş).
Suma alocată iniţial conform ghidului
solicitantului (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (Euro):
Nr. de proiecte contractate
Suma plătită (Euro)*:
Grad de absorbţie fonduri publice
Termen de finalizare implementare
* conform sumelor plătite la 31.11.2007:

4.544.000 Euro
64
6.333.702,10 Euro
14
4.797.711,19 Euro
75,75 %
30.09.2007

Activităţi:
- verificare solicitări beneficiari şi întocmirea de acte adiţionale la Contractele de finanţare nerambursabilă,
- verificare solicitări de aprobare a executării de lucrări neprevăzute / suplimentare primite de la beneficiari,
- verificare şi avizare solicitări de modificare a soluţiei tehnice primite de la beneficiari,
- verificare rapoarte tehnice trimestriale şi finale,
- verificare rapoarte financiare intermediare şi finale,
- planificarea şi efectuarea de vizite în teren finale, la locul de implementare a proiectelor,
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acordarea de consultanţă beneficiarilor (adrese generale, adrese particulare, discuţii telefonice, discuţii
directe),
corespondenţă cu MDLPL în legătură cu problemele apărute în implementarea programului / proiectelor,
introducerea de date relevante în IRIS,
elaborare rapoarte de monitorizare trimestriale şi finale.

Rezultate:
- 6 dosare de achiziţie verificate şi avizate,
- 5 cereri de încheiere de acte adiţionale primite si analizate,
- 5 acte adiţionale întocmite, avizate şi transmise la MDLPL,
- 4 acte adiţionale aprobate de MDLPL (nu a fost aprobat actul adiţional nr. 8 de prelungire a duratei de
implementare, beneficiar CL Covasna),
- 1 solicitare de aprobare de lucrări neprevăzute / suplimentare respinsă la aprobare de MDLPL (CL Ludus),
- 18 rapoarte tehnice trimestriale verificate şi avizate,
- 6 cereri de plată pentru tranşa finală verificate şi avizate,
- 6 vizite finale în teren efectuate,
- 6 rapoarte de vizită în teren elaborate,
- 3 rapoarte trimestriale de monitorizare întocmite şi transmise la MDLPL,
- asistenţă acordată beneficiarilor (4 adrese generale; 44 adrese către beneficiari; 114 convorbiri telefonice;
26 întâlniri directe cu beneficiarii),
- în urma implementării celor 14 proiecte la nivelul Regiunii Centru la data de 31.12.2007, s-au obţinut
următoarele rezultate faţa de cele prevăzute a fi realizate:
Indicator
reţea alimentare apa potabilă - ml
reţea canalizare menajeră - ml
reţea canalizare pluvială - ml
reţea canalizare torent - ml
conducta de refulare - ml
modernizare drumuri, şosele - ml
reabilitare sistem de încălzire centrală şi
izolaţie termică a spitalului orăşenesc
reabilitare clădire, obiectiv istoric şi
cultural - băi sărate
renovare zid cetate istorică

Propus
36.556
23.072
3.360
90
781
7.825
1

Realizat

1

1

-

1

1

34.030
21.752
2.979
90
752
4370

Programul Phare 2001 TVET (Educaţie şi Instruire prin Învăţământul Tehnic şi Profesional)
„Reabilitarea a 23 de şcoli şi a 2 centre de resurse“ (monitorizare ex post)
Suma alocată (Euro):
Nr. proiecte depuse
Nr. de proiecte contractate
Suma contractată iniţial(Euro):
Sumă contractată finală (Euro):

3.950.400,00
49
25
3.964.588,63
3.933.645,18
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Grad de absorbţie (%):
Termen de finalizare monitorizare
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3.933.645,18
100,00 %
30.11.2007

Activităţi:
• participarea experţilor ADR la vizite în teren pentru întocmirea Rapoartelor Semestriale ale ADR Centru;
• verificarea rapoartelor depuse de firma de Asistenţă Tehnică;
• participare la întâlnirile Comitetului de Monitorizare la sediul MDLPL în vederea aprobării rapoartelor
depuse pentru proiecte de Asistenţa Tehnică, organizate de firma de Asistenţă Tehnică;
• acordarea de asistenţă tehnică beneficiarilor;
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor;
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea
rapoartelor de vizită;
• întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare.
Rezultate:
S-au efectuat 50 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă;
• 50 rapoarte de vizită în teren au fost întocmite;
• În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se
accent pe următoarele obiective:
- dacă este efectuată publicitatea proiectului - panouri, afişe, etc., - în conformitate cu Ghidul de
Identitate Vizuală şi Acordul Cadru – art. 20(1),
- dacă standardele de calitate ale lucrărilor corespund utilizărilor actuale ,
- dacă realizările proiectului corespund costurilor prevăzute,
- care este numărul de beneficiari ai proiectului – numărul de elevi pe clase, şi pe total, respectiv
numărul de clase,
- dacă se realizează economii la cheltuielile cu energia termică,
- dacă sunt întreţinute corespunzător încăperile care sunt dotate cu geamuri termopan – aerisire
corespunzătoare zilnică,
- dacă sunt semnalate disfuncţionalităţi privind arhitectura, structura (unde este cazul), instalaţiile
electrice, instalaţiile termice, respectiv instalaţiile sanitare executate prin proiect.
• verificarea unui raport depus de firma de asistenţă tehnică;
• participarea experţilor ADR la o întâlnire a Comitetului de Monitorizare;
• elaborarea şi transmiterea la MDLPL a 2 Rapoarte Semestriale de Monitorizare;
• în urma implementării acestui program în Regiunea Centru au fost efectuate lucrări de arhitectură,
structură, instalaţii electrice, termice şi sanitare la 25 de şcoli.
Programul Phare 2002 „Dezvoltarea Resurselor Umane” (implementare, monitorizare ex post)
Programul Phare 2002 „Dezvoltarea Resurselor Umane” (finalizat, în monitorizare ex post)
Suma alocată - grant (Euro):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată - grant (Euro):

2.870.400,00
211
2.221.922,53
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Nr. de proiecte contractate
48
Suma plătită (Euro):
1.759.879,61
Grad de absorbţie (%):
*
80 %
Termen de finalizare monitorizare
30.11.2007
* 1 proiect a fost reziliat după implementare.
Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea
planificării către MDLPL (AC) şi beneficiari,
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea
rapoartelor de vizită,
• Elaborarea Raportului General de Monitorizare Ex Post şi transmiterea acestuia la MDLPL.
Rezultate:
• S-au efectuat 47 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă.
• În cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectului punându-se
accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse,
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici,
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici,
- publicitatea proiectului.
• În urma implementării acestui Program în Regiunea Centru s-au obţinut următoarele rezultate:
- S-a elaborat Raportul General de Monitorizare Ex Post
- 3.115 persoane au fost instruite, din care 1.340 au obţinut diverse calificări,
- 10 centre de instruire / formare înfiinţate.
Programul Phare 2003 TVET (Educaţie şi Instruire prin Învăţământul Tehnic şi Profesional)
„Reabilitare ateliere pentru 111 şcoli” (perioada de Notificare a Defectelor)
Sumă alocată iniţial
2,600,978.29
Nr de proiecte contractate
16
Suma alocată final (Euro):
2,853,413.63
Suma contractată (Euro):
2,853,413.63
Suma plătită
2,738.664,45
Grad de absorbţie*
95,98%
Termen de finalizare monitorizare
30.11.2009
* Calculat pe baza sumelor plătite până la data de 31.12.2007.
Activităţi:
• efectuarea de vizite de monitorizare în teren la şcoli;
• corespondenţă cu Inginerul, MDLPL şi beneficiarii;
• verificare /andosare certificate de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
• verificare /andosare Certificate Intermediare de Plată;
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participare la întâlnirile Comitetului de Monitorizare la sediul MDLPL în vederea aprobării rapoartelor
depuse pentru proiectul de Asistenţa Tehnică;
întocmirea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare ale ADR;
verificare /andosare Ordine de Variaţie pentru modificare cantităţi de lucrări şi pentru prelungirea duratei
de execuţie a lucrărilor.

Rezultate:
• efectuarea a 61 vizite de monitorizare în teren la cele 16 şcoli;
• transmiterea către Inginer şi MDLPL a 21 adrese în care s-au menţionat problemelor constatate cu
ocazia vizitelor în teren, în vederea luării unor decizii, fiind primite 21 răspunsuri favorabile;
• verificarea / semnarea certificatelor de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
• 8 Certificate Intermediare de Plată verificate şi andosate;
• 1 Certificat Final de Plată verificat şi andosat;
• participarea la 2 şedinţe a Comitetului de Monitorizare la sediul MDLPL şi aprobarea a două Rapoarte de
Monitorizare;
• 4 Rapoarte Trimestriale de Monitorizare elaborate şi transmise la MDLPL;
• verificarea /andosarea a 4 Ordine de Variaţie;
• în urma implementării acestui program în Regiunea Centru au fost reabilitate 12 ateliere şcolare şi au fost
construite 4 ateliere şcolare, fiind efectuate lucrări de arhitectură, structură, instalaţiile electrice, termice şi
sanitare;
• corespondenţă cu Inginerul: 31 adrese şi 3 note telefonice;
• corespondenţă cu MDLPL: 6 adrese şi 2 note telefonice;
• corespondenţă cu beneficiarii: 27 adrese şi 30 convorbiri telefonice.
Programul PHARE 2003 CES – Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor
(în curs de implementare)
Suma alocată iniţial
5.330.000,00
Nr. proiecte depuse
40
Suma alocată finală (Euro):
10.170.738,00
Proiecte finanţate (număr):
13
Suma contractată (Euro):
10.075.579,69
Suma plătită*
4.452.067,40
Termen de finalizare implementare
16.09.2008
*Suma plătită reprezintă avansurile plătite pentru cele 13 proiecte şi o tranşă intermediară pentru un proiect
din cele 13.
Activităţi:
• Acordare asistenţă tehnică celor 13 beneficiari cu privire la încheierea actelor adiţionale, la întocmirea
Rapoartelor Tehnice şi Financiare Trimestriale, la întocmirea Rapoartelor tehnice şi financiare
intermediare şi finale, şi a Grilelor de Desfăşurare, Raportare şi Achiziţii. Au fost transmise beneficiarilor
procedurile de plată comunicate de MDLPL;
• Verificarea şi avizarea Rapoartelor Tehnice Trimestriale depuse de cei 13 beneficiari;
• Verificarea şi avizarea Rapoartelor Financiare Trimestriale depuse de cei 13 beneficiari;
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Elaborare şi transmitere la MDLPL a Actelor Adiţionale privind modificări ale contractelor de finanţare
(modificări bugetare şi prelungirea duratei de implementare, modificări ale echipelor de implementare);
Verificare cerere de plată intermediară şi întocmire aviz de plată tranşă intermediară pentru 1 proiect;
Verificare dosare de achiziţii şi documentaţii, privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţia
Serviciilor de Proiectare, a Campaniilor de Comunicare şi Conştientizare a Populaţiei, Consumabile şi
Calculatoare, pentru achiziţia de Lucrări şi pentru achiziţia de Bunuri; transmitere adrese privind avizarea
/ completarea / modificarea documentaţiilor, şi dosarelor de achiziţie;
Efectuarea de vizite în teren şi elaborarea rapoartelor de vizită;
Introducerea în IRIS a datelor relevante privind proiectele;
Întocmirea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare,
Participarea la Comitetele de Monitorizare, verificarea şi aprobarea rapoartelor prezentate de Consultant.

Rezultate:
• 13 proiecte sunt în faza de implementare;
• 13 beneficiari au primit avansurile în valoare totală de 3.692.517,40 euro;
• 1 beneficiar a încasat valoarea tranşei intermediare în valoare de 759.550 euro;
• 52 vizite trimestriale în teren pregătite şi realizate;
• 53 rapoarte de vizită în teren întocmite;
• 1 vizita intermediară pregătită şi realizată;
• 55 acte adiţionale întocmite şi aprobate de către MDLPL;
• 29 documentaţii pentru ofertanţi privind lansarea procedurii de achiziţie pentru servicii de proiectare,
campanie publică, consumabile, lucrări şi bunuri, verificate si aprobate;
• 35 dosare de achiziţie verificate şi aprobate;
• asistenţă tehnică acordată beneficiarilor în legătură cu diverse aspecte ale implementării proiectelor prin:
- 16 adrese cu caracter general transmise,
- 145 adrese cu caracter particular transmise,
67 întâlniri directe cu beneficiarii,
- 403 discuţii telefonice.
• 4 Rapoarte Trimestriale de Monitorizare întocmite şi transmise la MDLPL;
• În urma implementării acestui program, în Regiunea Centru, se vor realiza:
-13 sisteme de colectare selectivă a deşeurilor;
-12 staţii de transfer, din care 7 prevăd şi activităţi de sortare.

Programul Phare 2004 „Proiecte mari de infrastructură regională”
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 107 şi 107 D – Alba-Mureş” (implementare)
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9.603.157,56
1
9.603.157,56
16.09.2008

Activităţi:
• constituire Comitetului Local de Coordonare (CLC) în vederea monitorizării evoluţiei Proiectului;
• acordare asistenţă Beneficiarilor Locali în constituirea unei Unităţi de Implementare a Proiectului
(UIP);
• întâlniri lunare de Progres a evoluţiei Lucrărilor cu Inginerul şi UIP;
• întâlniri Trimestriale de Progres ale CLC – ului;
• verificat Rapoarte de Progres Lunare;
• întocmit Rapoarte de Progres Trimestriale în vederea transmiterii către MDLPL;
• verificare Cereri de Plată;
• avizat Certificate de Plată Intermediară;
• efectuare vizite în teren şi elaborarea rapoartelor de vizită.
Rezultate:
• 8 întâlniri lunare de Progres a evoluţiei lucrărilor, cu Inginerul si UIP,
• 3 întâlniri Trimestriale de Progres ale CLC – ului,
• întocmit 3 Rapoarte de Progres Trimestriale în vederea transmiterii către MDLPL,
• 4 Certificate de Plată Intermediară avizate,
• 4 vizite în teren efectuate, din care una pentru predarea amplasamentului şi trei pentru vizite de lucru
înaintea fiecărei întâlniri a CLC - ului,
• 3 rapoarte de vizită în teren întocmite,
• 7 Rapoarte de Progres Lunare verificate,
• 5 Cereri de Plată verificate.
Programul PHARE 2004 „Schema de granturi pentru sectorul privat pentru pregătirea de proiecte în
domeniul gestionării deşeurilor” (perioada de implementare)

Suma alocată (Euro):
Proiecte finanţate (număr):
Suma contractată (Euro):
Termen de finalizare implementare

400.000 Euro
5
79.842,5 Euro
31.03.2008

Activităţi:
• Organizarea celei de a doua sesiuni de instruire cu beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul
Phare 2004 CES SGPP cu privire la prezentarea Contractului de Grant, anexelor, procedurilor de
achiziţie, modul de completare a rapoartelor, elaborare de materiale, transmitere de invitaţii către
beneficiari,
• Virarea avansurilor,
• Consultanţă acordată celor 5 beneficiari cu privire la încheierea actelor adiţionale, elaborarea
Rapoartelor Narative şi Financiare Trimestriale, derularea procedurilor de achiziţii,
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Verificarea Rapoartelor Narative şi Financiare Trimestriale depuse de cei 5 beneficiari,
Elaborare şi transmitere la MDLPL de Acte Adiţionale privind modificări ale contractelor de finanţare
(prelungirea duratei de implementare, modificări legate de determinarea corectă a echivalentului în
Euro pentru sumele cheltuite din bugetul proiectelor),
Verificare dosare de achiziţii, privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţia pachetelor de
studii prevăzute în proiect; transmitere adrese privind avizarea / completarea dosarelor de achiziţie,
Efectuarea de vizite în teren şi elaborarea rapoartelor de vizită,
Întocmirea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare,
Corespondenţă cu MDLPL în legătura cu problemele apărute în implementarea proiectelor (rezilierea
unui Contract de Finanţare), corespondenţă cu beneficiarii,
Introducerea în SMIS a datelor relevante privind proiectele.

Rezultate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

5 proiecte sunt în faza de implementare,
1 seminar de instruire organizat cu beneficiarii,
plata avansurilor în valoare totală de 63.874 Euro,
15 Rapoarte Narative şi Financiare Trimestriale verificate,
8 acte adiţionale întocmite şi aprobate de MDLPL
2 dosare de achiziţie verificate, din care 1 aprobat,
14 rapoarte de vizită în teren întocmite,
4 Rapoarte Trimestriale de Monitorizare întocmite şi transmise la MDLPL,
asistenţă tehnică acordată beneficiarilor în legătură cu diverse aspecte ale implementării proiectelor prin:
- 8 adrese cu caracter general transmise,
- 10 adrese cu caracter particular transmise,
- 17 întâlniri directe cu beneficiarii,
- 70 discuţii telefonice
1 Contract de Grant reziliat.
Programul Phare 2004 TVET „Reabilitarea atelierelor şi laboratoarelor pentru 150 şcoli” (perioada de
construcţie)

6,152,976.68
Sumă alocată iniţial
20
Nr de proiecte contractate
6,152,976.68
Suma contractată (Euro):
3,315,169.55
Suma plătită
53,88%
Grad de absorbţie*
30.04.2011
Termen de finalizare monitorizare
* Calculat pe baza sumelor plătite până la data de 31.12.2007.

Programul constă în reabilitarea atelierelor şi laboratoarelor din 20 şcoli profesionale din Regiunea Centru,
respectiv: Mureş – 6, Harghita – 3, Covasna – 5, Braşov – 6.
Activităţi:
• efectuarea de vizite de monitorizare în teren la şcoli în vederea verificării lucrărilor contractate;
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semnarea Acordului Cadru la nivel Regional şi la nivel local;
transmiterea Acordul Cadru încheiat între UIP la nivel regional şi UIP la nivel local către toate Primăriile
din Regiune implicate în derularea acestui program;
corespondenţă cu Inginerul, MDLPL şi beneficiarii;
verificare /andosare certificate de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
participare la întâlnirile lunare de Progres împreună cu reprezentanţi ai Inginerului şi constructorului;
verificare /andosare Certificate Intermediare de Plată;
participare la întâlnirile Comitetului de Monitorizare la sediul MDLPL în vederea aprobării rapoartelor
depuse pentru proiectul de Asistenţa Tehnică;
organizare şedinţa Unităţii de Implementare a Proiectului;
organizare şedinţa Comitetului Local de Coordonare a proiectului;
întocmirea Rapoartelor Trimestriale de Monitorizare ale ADR Centru;
verificare /andosare Ordine de Variaţie pentru modificare cantităţi de lucrări şi pentru prelungirea duratei
de execuţie a lucrărilor.

Rezultate:
• efectuarea a 122 vizite de monitorizare în teren la cele 20 şcoli;
• semnarea Acordului Cadru la nivel Regional şi la nivel local;
• transmiterea Acordul Cadru încheiat între UIP la nivel regional şi UIP la nivel local către toate Primăriile
din Regiune implicate în derularea acestui program (14 Primării şi 4 IŞJ);
• transmiterea către Inginer, MDLPL şi MECT a 12 adrese în care s-au menţionat problemele constatate cu
ocazia vizitelor în teren, respectiv solicitările şcolilor referitoare la problemele apărute, în vederea luării
unor decizii, fiind primite 12 răspunsuri favorabile;
• verificarea / semnarea certificatelor de plată aferente lucrărilor executate de către constructori;
• 30 de Certificate Intermediare de Plată verificate şi andosate;
• participarea la 2 şedinţe ale Comitetului de Monitorizare la sediul MDLPL şi aprobarea a 2 Rapoarte de
Monitorizare;
• 4 rapoarte trimestriale de monitorizare elaborate şi transmise la MDLPL;
• verificarea /andosarea a 3 Ordine de Variaţie;
• în urma implementării acestui program în Regiunea Centru, au fost reabilitate 9 ateliere şcolare şi au fost
construite 11 ateliere şcolare, fiind efectuate lucrări de arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice şi
sanitare;
• organizare unei şedinţe a Unităţii de Implementare a Proiectului;
• organizare unei şedinţe a Comitetului Local de Coordonare a proiectului;
• corespondenţă cu Inginerul: 55 adrese şi 3 note telefonice;
• corespondenţă cu MDLPL: 8 adrese şi 2 note telefonice;
• participare la 27 întâlniri lunare de progres împreună cu reprezentanţi ai Inginerului şi constructorului;
• corespondenţă cu beneficiarii: 84 adrese şi 40 convorbiri telefonice.
Programul Phare 2005 CES - „Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de
Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului”
Bugetul disponibil (Euro)
Nr de proiecte depuse
Nr de proiecte contractate
Valoarea contractata (Euro)

400000
58
10
391731,96
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Sume avansuri plătite
Termen de finalizare monitorizare

313385,57
30.11.2009

Activităţi:
• Promovarea programului prin sprijinirea echipei de AT în organizarea şi realizarea conferinţei de lansare
şi a primului seminar de instruire pentru potenţiali beneficiari, distribuirea ghidului şi a materialelor
informative celor interesaţi, publicarea pe site-ul ADR Centru, participarea la help desk, informaţii şi
anunţuri în presa locală şi regională,
• Evaluarea proiectelor şi întocmirea raportului de evaluare,
• Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru potenţialii aplicanţi,
• Întocmirea contractelor selectate pentru finanţare şi semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru (în
calitate de Autoritate de Implementare),
• Consultanţă acordată beneficiarilor,
• Întocmirea, verificarea cererilor de plată a avansurilor, întocmirea avizelor de plată şi înaintarea lor către
MDLPL,
• Verificarea documentaţiilor de atribuire şi a dosarelor de achiziţie.
Rezultate:
• din cele 58 de proiecte depuse, după evaluare 10 au fost selectate pentru finanţare;
• consultanţă acordată beneficiarilor – 21 adrese, 70 convorbiri telefonice;
• întocmirea celor 10 contracte selectate pentru finanţare, semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru
(în calitate de Autoritate de Implementare) şi înaintarea lor către MDLPL;
• 10 Cereri de plată pentru avans au fost verificate, avizate şi înaintate către MDLPL;
• au fost verificate şi avizate 3 documentaţii de atribuire din cele 9 documentaţii primite;
• a fost verificat şi avizat un dosar de achiziţie din cele 3 dosare primite;
• au fost întocmite 4 adrese prin care s-au solicitat clarificări sau completări la documentaţiile de atribuire
depuse;
• au fost organizate 2 seminarii de instruire cu beneficiarii.
Programul Phare 2005 „Proiecte mari de infrastructură regională”
Proiectul „Reabilitare drumuri urbane în staţiunea Sovata” (pregătire proiect tehnic)
Buget total (Euro):
Proiecte finanţate (număr):
Suma contractata -grant (Euro):
Termen de finalizare implementare

5612812,59
1
4714762,57
noiembrie 2009

Activităţi:
• au fost finalizate documentele tehnice şi de licitaţie
• a fost finalizat procesul de selectare a constructorului şi a fost aprobat Raportul de Atribuire de către
Direcţia de verificare ex-ante şi de către Responsabilul cu Autorizarea Programului.
Programul Phare 2005 CES - „Asistenţă IMM pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă în
afaceri” (perioada de contractare)
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794.000,00
23
6
93.170,00
0
01.03.2010

Activităţi:
• Promovarea programului prin sprijinirea echipei de AT în organizarea şi realizarea conferinţei de lansare
şi a primului seminar de instruire pentru potenţialii beneficiari, distribuirea ghidului şi a materialelor
informative celor interesaţi, publicarea pe site-ul ADR Centru, participarea la help desk, informaţii şi
anunţuri în presa locală şi regională;
• Evaluarea proiectelor şi întocmirea raportului de evaluare;
• Efectuarea de vizite în teren şi întocmirea de rapoarte de vizită, în vederea contractării;
• Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru potenţialii aplicanţi;
• Întocmirea contractelor selectate pentru finanţare şi semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru (în
calitate de Autoritate de Implementare);
• Consultanţă acordată beneficiarilor;
• Întocmirea, verificarea cererilor de plată a avansurilor, întocmirea avizelor de plată şi înaintarea lor către
MDLPL.
Rezultate:
• Din cele 23 de proiecte depuse, după evaluare, 6 au fost selectate pentru finanţare;
• Efectuarea a 6 vizite în teren şi întocmirea a 6 rapoarte de vizită, în vederea contractării;
• Consultanţă acordată beneficiarilor – 30 adrese, 12 e-mail – uri şi 35 convorbiri telefonice;
• Întocmirea celor 6 contracte selectate pentru finanţare, semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru
(în calitate de Autoritate de Implementare) şi înaintarea lor către MDLPL;
• 6 Cereri de plată pentru avans au fost verificate, avizate şi înaintate către MDLPL.
Programul Phare 2005 CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu” (perioada de contractare)
Nr de proiecte depuse
Nr de proiecte contractate
Suma contractată (Euro):
Suma plătită
Termen de finalizare monitorizare

17
9
7.000.880,61
0
30.11.2010

Activităţi:
• Promovarea programului prin sprijinirea echipei de AT în organizarea şi realizarea conferinţei de lansare
şi a primului seminar de instruire pentru potenţialii beneficiari, distribuirea ghidului şi a materialelor
informative celor interesaţi, publicarea pe site-ul ADR Centru, participarea la help desk, informaţii şi
anunţuri în presa locală şi regională.
• Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru potenţialii aplicanţi.
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Întocmirea celor 9 contracte selectate pentru finanţare şi semnarea lor de către Beneficiari şi ADR Centru
(în calitate de Autoritate de Implementare)
Întocmirea, verificarea cererilor de plată a avansurilor, întocmirea avizelor de plată şi înaintarea lor către
MDLPL.
Transmitere de adrese la beneficiari în perioada de contractare.

Rezultate:
• 9 vizite în teren efectuate cu beneficiarul şi consultantul pentru contractare,
• din cele 17 proiecte depuse, după evaluare, 9 au fost selectate pentru finanţare,
• 9 Contracte de Grant au fost semnate,
• 8 Cereri de plată au fost verificate, avizate şi înaintate către MDLPL,
• 26 adrese, 94 convorbiri telefonice, 36 e-mailuri catre beneficiari în perioada de contractare.
Programul Phare 2005 CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea initiaţivelor sectorului privat al
IMM în domeniul gestionănii deşeurilor” (perioada de contractare)
Sumă alocată iniţial(Euro)
Nr de proiecte depuse
Nr de proiecte contractate
Suma contractată (Euro):
Suma plătită
Termen de finalizare monitorizare

1.083.700
3
1
87.185,00
0
01.02.2010

Activităţi:
• Promovarea programului prin sprijinirea echipei de AT în organizarea şi realizarea conferinţei de lansare
şi a primului seminar de instruire pentru potenţialii beneficiari, distribuirea ghidului şi a materialelor
informative celor interesaţi, publicarea pe site-ul ADR Centru, participarea la help desk, informaţii şi
anunţuri în presa locală şi regională.
• Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru potenţialii aplicanţi.
• Întocmirea unui contract selectat pentru finanţare şi semnarea acestuia de către Beneficiar şi ADR Centru
(în calitate de Autoritate de Implementare).
• Întocmirea, verificarea cererii de plată a avansului, întocmirea avizului de plată şi înaintarea lor către
MDLPL.
• Transmitere de adrese la beneficiar în perioada de contractare.
Rezultate:
• 1 vizită în teren efectuată cu beneficiarul pentru contractare,
• din cele 3 proiecte depuse, după evaluare, un proiect a fost selectat pentru finanţare,
• 1 Contract de Grant a fost semnat,
• 1 Cerere de plată a fost verificată, avizată şi înaintată către MDLPL,
• 3 adrese, 9 convorbiri telefonice, 3 e-mailuri catre beneficiar in perioada de contractare.
PROGRAME GUVERNAMENTALE
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Subprogramul „Investiţii in turism” (finalizat , în monitorizare ex post )

Suma alocată (RON):
6.433.474,40
Nr. proiecte depuse
21
Suma contractată – grant (RON) :
5.478.443,80
Nr de proiecte contractate
18
Suma plătită (RON ):
3.261.349,61
Grad de absorbţie (%): *
59,53 %
*au fost reziliate un număr de 7 contracte de finanţare.
•

Termenul de finalizare a implementării a fost 30.06.2007, iar termenul de finalizare a monitorizării ex post
este 30.06.2012.

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea
planificării către beneficiari,
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea
rapoartelor de vizită,
• transmiterea la MLDPL a rapoartelor de monitorizare ex post privind beneficiarii care nu au respectat
prevederile contractelor de finanţare.
Rezultate:
• S-au efectuat 11 vizite de monitorizare, iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general
de normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă.
• în cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor punându-se
accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului
În urma vizitelor de monitorizare ex post s-a constatat că majoritatea beneficiarilor au atins valorile
indicatorilor de realizări şi de rezultate estimate în proiectele finanţate.
•

În urma implementării acestui Program în Regiunea Centru, până la finele anului 2007, s-au obţinut
următoarele rezultate:
- 11 obiective turistice reabilitate şi modernizate,
- 606 echipamente achiziţionate,
- 74 locuri de muncă create.
Subprogramul „Investiţii în servicii sociale”( finalizat, în monitorizare ex post)

Obiectiv general
Subprogramul Guvernamental „Investiţii în servicii sociale” a fost lansat în anul 2003 iar în prima parte a
anului 2004, Ministerul Integrării Europene a lansat cea de a doua licitaţie. Programul este menit să 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.
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Obiective specifice
• dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială în România pentru a răspunde nevoilor
grupurilor vulnerabile;
• întărirea capacităţii administraţiilor locale şi judeţene de a crea parteneriate, organiza şi
implementa iniţiative în domeniul serviciilor sociale.
Suma alocată (RON):
6.023.658,50
Nr. proiecte depuse
28
Suma contractată – grant (RON) :
6.023.658,50
Nr de proiecte contractate
28
Suma plătită (RON ):
5.464.686,30
Grad de absorbţie (%): *
90,72 %
* 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.
•

Termenul de finalizare a implementării a fost 30.06.2006, iar termenul de finalizare a monitorizării ex
post este 30.06.2009.

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea
planificării către beneficiari,
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea
rapoartelor de vizită,
• transmiterea la MLDPL a rapoartelor de monitorizare ex post privind beneficiarii care nu au respectat
prevederile contractelor de finanţare.
Rezultate:
• S-au efectuat 27 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă.
• în cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor punându-se
accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului.
În urma vizitelor de monitorizare ex post s-a constatat că majoritatea beneficiarilor au atins valorile
indicatorilor de realizări şi de rezultate estimate în proiectele finanţate, însă unele Centre Sociale înfiinţate
sau reabilitate în cadrul acestui Subprogram nu funcţionează din diverse motive.
• Faţă de această situaţie am transmis la MLDPL la data de 21.05.2007 rapoartele de vizită şi memoriile
justificative aferente beneficiarilor: Consiliul Local Părău, Primăria comunei Mîndra, Consiliul Local
Homorod, Consiliul Local Hărman, Primăria comunei Apold, Primăria comunei Măgherani şi am propus
Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor să dispună în calitate de Autoritate Contractantă
măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de beneficiari prin contractele de finanţare.
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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” (finalizat, în
monitorizare ex post)
Obiectiv general:
Subprogramul a fost elaborat cu scopul de a atrage investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele
de restructurare industrială, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 399/2001, sau în zonele declarate
defavorizate.
Obiective specifice
• investiţiile din cadrul acestui Subprogram au ca efect diversificarea şi îmbunătaţirea produselor şi
serviciilor realizate,
• creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de muncă.
Suma alocată (RON):
Nr. proiecte depuse
Suma contractată – grant (RON) :
Nr de proiecte contractate
Suma plătită (RON ):
Grad de absorbţie (%): *
•
•

8.145.794
42
8.145.794
42
4.508.028,20
55,34 %

din cele 42 proiecte contractate, 17 beneficiari au reziliat contractul la cerere.
Termenul de finalizare a implementării a fost 30.06.2006, iar termenul de finalizare a monitorizării ex
post este 30.06.2011.

Activităţi:
• planificarea vizitelor de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi comunicarea
planificării către beneficiari,
• efectuarea de vizite de monitorizare ex post la locul de implementare a proiectelor şi întocmirea
rapoartelor de vizită,
• transmiterea la MLDPL a rapoartelor de monitorizare ex post privind beneficiarii care nu au respectat
prevederile contractelor de finanţare.
Rezultate:
S-au efectuat 25 vizite de monitorizare iar din rapoartele de vizită întocmite a rezultat aspectul general de
normalitate, proiectele încadrându-se în prevederile financiare şi tehnice ale contractelor de finanţare
nerambursabilă.
• în cadrul acestor vizite s-au analizat la faţa locului modul de implementare a proiectelor punându-se
accent pe următoarele obiective:
- îndeplinirea activităţilor propuse
- gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici
- modul de îndeplinire a indicatorilor economici
- publicitatea proiectului.
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În urma vizitelor de monitorizare ex post s-a constatat că majoritatea beneficiarilor au atins valorile
indicatorilor de realizări şi de rezultate estimate în proiectele finanţate.
Prin Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii IMM” s-au creat 306 locuri de muncă şi sau achiziţionat 210 echipamente .
Monitorizarea Zonelor Defavorizate
Activităţi
• planificarea şi efectuarea vizitelor în teren la agenţii economici beneficiari de certificate de investitor în
zona defavorizată, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în zona defavorizată;
• primirea, verificarea chestionarelor transmise trimestrial de agenţii economici;
• întocmirea bazelor de date pe baza chestionarelor primite;
• întocmire de situaţii, informări, adrese solicitate de către Inspectoratele de Concurenţa, Birourile Vamale,
Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice ale judeţelor din Regiunea Centru, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, precum şi alte instituţii ale statului;
• corespondenţei cu beneficiarii de certificat de investitor în zona defavorizată;
• retragerea certificatelor de investitor de la agenţii economici care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute
în legislaţia din domeniu;
• întocmire de rapoarte privind activitatea şi realizările agenţilor economici beneficiari de certificate de
investitor în zona defavorizată;
Rezultate
• până la data de 31 decembrie 2007 în zonele defavorizate din Regiunea “CENTRU” s-au eliberat
certificate de investitor pentru 163 de agenţi economici, din care 36 au renunţat la certificat, iar de la 41
agenţi economici s-a retras certificatul de investitor în zona defavorizată, deoarece nu îndeplineau
prevederile HG 728/2001.
• în cursul anului 2007 au fost retrase 6 certificate de investitor în zona defavorizată pe motivul
nerespectării de către agenţii economici a condiţiilor de funcţionare în zonele defavorizate, iar 5 agenţi
economici au renunţat la acest certificat,
• în prezent funcţionează 86 agenţi economici beneficiari de certificat de investitor.
• au fost efectuate 118 vizite în teren la agenţii economici din zonele defavorizate;
• au fost primite, prelucrate şi introduse în baza de date 187 chestionare.



Înregistrarea statistică a investiţiilor cu valoare de peste 1 milion euro, care se încadrează în
prevederile Legii 332/2001.
În cursul anului 2007, în baza contractului de mandat încheiat cu Agenţia Română pentru Investiţii
Străine, ADR CENTRU a înregistrat o investiţie în valoare de 16.711.000 USD. Valoarea totală a
investiţiilor înregistrate de ADR CENTRU, în baza Legii 332/2001 în perioada 2001- 2007, se ridică la
suma de 1.217.931.130,10 USD.

Capitolul IV
Comunicarea cu actorii regionali

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










Autorităţile publice locale şi judeţene din Regiunea Centru
Instituţiile publice din Regiunea Centru
Alte organisme intermediare
Universităţi
ONG
Întreprinzători
Mass media
Publiclul intern
Publicul general

Activităţi
4.1 Elaborarea şi actualizarea Planului de comunicare 2007-2013
• Documentare nivel de conştientizare regional referitor la activităţile şi sursele de finanţare derulate
prin ADR Centru; identificare grupuri ţintă, justificare acţiuni plan de comunicare; propunere acţiuni şi
măsuri de realizare, elaborare plan de lucru
• Corelare şi actualizare cu Planul de comunicare al MDLPL
4.2 Elaborarea procedurilor interne
• Elaborarea şi actualizarea manualului de proceduri interne secţiunea de Informare şi Publicitate pe
POR.
• Elaborarea şi actualizarea manualului de proceduri interne Management Organizaţional pe POR.
• Actualizarea manualului de proceduri interne Management şi Organizare pe Phare.
4.3 Organizarea şi participarea la sesiuni de instruire, lansări programe şi evenimente de promovare
ale Regiunii Centru.
• Participare la seminarii organizate de către minister pe POR şi Phare.
• Organizarea de seminarii destinate grupurilor ţintă, având ca temă programele Phare aflate în
derulare (rezultatele se regăsesc în capitolul III secţiunea Phare).
• Organizare întâlniri cu potenţialii beneficiari de fonduri structurale din Regiunea Centru (rezultatele se
regăsesc la capitolul II – secţiunea POR ).
• Participare întâlniri organizate de parteneri.
• Organizare întâlniri cu alte organisme intermediare.
4.4 Informarea grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare şi a activităţilor derulate de către
ADR Centru
• ADR Centru, prin personalul său, răspunde permanent solicitărilor de informaţii referitoare la
oportunităţile de finanţare, solicitări care sunt adresate fie direct, la sediul principal şi la sediile
birourilor externe, fie prin telefon sau e-mail, realizând astfel o eficientă activitate de diseminare a
informaţiilor în Regiunea Centru.
• În acelaşi scop, sunt realizate şi actualizate permanent baze de date cu multiplicatori relevanţi de
informaţii din Regiune. Persoanele care au solicitat, au primit informaţii direct la sediul ADR Centru,
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telefonic sau prin email, referitor la oportunităţile de finanţare aferente programelor PHARE, ale
Programelor Operaţionale, precum şi ale Programului Operaţional Regional (vezi secţiunea Biroului
de Informare).
• Transmiterea lunară a Catalogului Surselor de Finanţare.
• Editarea a două reviste regionale FOCUS CENTRU şi IDENTIFICAREA ŞI DEZVOLTAREA
PROIECTELOR.
• Revista presei cu conţinut referitor la informaţii despre finanţări, a activităţilor derulate de către ADR,
precum şi a altor informaţii relevante din domenii conexe sau de interes general.
4.5 Comunicare prin site-ul ADR Centru.
• Pentru cunoaşterea şi popularizarea politicilor regionale şi pentru transparenţa activităţii pe care o
desfăşoară, ADR Centru a înfiinţat şi întreţine un site pe internet. Se vor realiza actualizări cu temele:
şedinţele CDR Centru – materiale de şedinţă, procese verbale, parteneriatele semnate, conferinţele
organizate şi materialele prezentate cu această ocazie, oportunităţi de investiţii, glosar de termeni,
informaţii de presă cu date despre Fondurile Structurale, lansările de licitaţii pe axe POR, lansările
de licitaţii pe Programe Phare, proiecte implementate de ADR Centru, Raportul de activitate pe anul
2007, comunicate de presă, evenimente şi seminarii organizate de către agenţie, ghidurile
solicitantului şi corrigendum-urile publicate la acestea. Acest mijloc de mediatizare se remarcă printre
celelalte metode datorită rapidităţii de diseminare a informaţiei către beneficiari sau către publicul
general. Este în acelaşi timp o cale de acces rapidă către informaţii generale de prezentare, date
demografice şi economice, infrastructură şi resursele naturale ale Regiunii Centru. Prezentarea ADR,
documentele strategice, parteneriate, evenimente şi biblioteca legislativă sunt alte informaţii care se
pot afla prin accesarea acestei pagini. Cei interesaţi pot vizualiza o galerie foto sau pot căuta un loc
de muncă în cadrul Agenţiei, pot descărca documentele necesare finanţării sau pot căuta oportunităţi
de investiţii. De asemenea beneficiarii ne pot sesiza iregularităţile şi riscurile constatate în
implementarea proiectelor sau cei ce doresc găsesc pe site link-uri directe la alte site-uri.
• Concepere şi design al noului site al ADR Centru.
• Achiziţia unei extensii .eu pentru adresa site-ului www.adrcentru.ro.
• Instalarea a două servicii de comunicare online: RSS Reader şi Syndication, prin care toate
informaţiile de ultimă oră şi actualizările site-ului se vor încarca automat pe paginile celor care sunt
conectaţi la pagina web a ADR Centru.
4.6 Comunicarea cu mass-media regională, locală sau naţională.
• Au fost identificate în regiune un număr de 85 de canale media – ziare regionale, ziare locale, posturi
de radio şi televiziune şi corespondenţi locali – cu care contactul este stabil prin intermediul
comunicatelor de presă, a informărilor, scrisorilor către redactori, răspunsuri la solicitări de informaţii,
conferinţe de presă.
• Pe parcursul anului se redactează şi publică comunicate şi informări de presă. Prin comunicatele
transmise sunt aduse la cunoştinţa cetăţenilor, acţiunile întreprinse de către ADR Centru şi
reprezentanţii săi, scopul şi rezultatele acestora, oportunităţile de finanţare, informaţii de ultimă oră.
• Răspunsul la diferitele solicitări de informaţii sau date de completare solictate de mass-media
• Organizare de conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente.
4.7 Organizarea şedinţelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru.
• Pregătirea materialelor de şedinţă
• Editarea şi trimiterea invitaţiilor
• Multiplicarea mapelor
• Comunicat de presă
• Organizarea şedinţelor
• Postarea materialelor de şedinţă pe site
4.8 Dezvoltarea şi întărirea parteneriatelor locale, regionale şi naţionale
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ADR Centru a semnat mai multe protocoale de parteneriat cu o serie de organizaţii publice naţionale şi
internaţionale, care au fost dezvoltate in 2007, dupa cum urmează:
 Parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării – OI pentru POS Dezvoltarea
Resurselor Umane – transferuri de bune practici şi cooperarea în domeniul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional pentru Creşterea Competitivităţii
Economice a încheiat cu ADR CENTRU un protocol de colaborare în cursul anului
2007 pentru colaborarea în activităţi comune legate de implementarea Fondurilor
Structurale.
 În cursul lunii ianuarie 2007, ADR CENTRU a participat la întâlnirea universităţilor din Regiunea CENTRU
(Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Transilvania Braşov, Petru Maior Târgu Mureş şi Lucian Blaga
Sibiu) întâlnire găzduită de Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia în cadrul căreia s-au pus bazele unor
parteneriate mai solide atât între universităţi cât şi între ADR CENTRU şi cele patru mari universităţi din
Regiune.
 S-a creat un parteneriat cu regiunea Nord-Vest pentru crearea unei reţele de sprijin pentru afaceri în
Microregiunea I, printr-un proiect depus pentru finanţare din Programul Cadru pentru Competitivitate şi
Inovare.
 colaborare cu Biroul Olandez de Susţinere a afacerilor NSBO.
 Au fost lansate, aprobate şi realizate demersurile pentru deschiderea unui birou de reprezentare a
Regiunii Centru la Bruxelles.
4.9 Creare şi distribuţie materiale informative regionale sau centrale.
• Elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale pe Regio.
• Distribuţia materialelor informative regionale sau centrale.
• Distribuţia ghidurilor solicitantului şi a altor informaţii necesare în vederea redactării cererilor de
finanţare, pe suport scris sau CD


Rezultate:
Premierea ADR Centru de către Fundaţia EuroLINK, în cadrul Forumului Civic şi de Afaceri, pentru
stimularea absorbţiei fondurilor europene cu DIPLOMA DE EXCELENŢĂ „Pentru cel mai activ organism
intermediar regional”
 Semnarea Acordului Cadru de Implementare a POR 2007-2013.
4.1 - un Plan de comunicare 2007-2013 al ADR Centru elaborat,
- un plan de acţiuni elaborat pe Strategia de comunicare;
- 3 actualizări ale Planului de comunicare rezultate în urma corelerii acestuia în concordanţă cu Planul
de Comunicare al MDLPL.
4.2 - 2 versiunii ale Manualului de proceduri pentru informare şi publicitate realizate; versiunea 2 a
Manualului avizată de AMPOR în octombrie 2007;
- un Manualul de proceduri interne OI, secţiunea Management Organizaţional elaborat, versiunea 2 a
Manualului, avizată de AMPOR.
- 3 actualizări ale Manulului de Proceduri Interne Management şi Organizare EDIS.
- comunicarea dispoziţiilor de actualizare pe manualele de proceduri interne.
4.3 - 86 de întâlniri locale, naţionale şi internaţionale (de tipul instruiri, informări, invitaţii, parteneriate,
conferinţe) pe diferite teme la care au participat reprezentanţii ADR Centru şi au promovat Regiunea
Centru şi activităţile Agenţiei, prin participare şi luări de cuvânt.
-3 lansări regionale a 3 programe Phare CES 2005 - „Schema de Investiţii pentru Sprijinirea Initiaţivelor
Sectorului Privat al IMM în Domeniul Gestionării Deşeurilor”, „Asistenţă IMM pentru Achiziţionarea de
Servicii de Consultanţă în Afaceri” şi „Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de
Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor”.
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- 22 de reprezentanţi ai ADR Centru au participat la 50 de instruiri pe Phare.
- 3 lansări naţionale a programelor Phare la care au participat reprezentanţii ADR Centru.
- 6 seminarii de instruire, pentru toate programele Phare lansate, organizate.
- participare la lansarea naţională a POR
- 29 de membrii ai ADR Centru au participat la 50 de instruiri pe POR
- 2 sesiuni - Steering Committee pentru Campania de conştientizare pe POR.
- 2 sesiuni la care au participat reprezentanţii RPM pe trainingul pe comunicare organizat de MLPL cu
LDK şi Mercury Promotions .
- 3 evenimente la care au participat reprezentanţii ADR Centru: Expoconferinţa „Regiuni de dezvoltare în
România 2007-2013”, Conferinţa „Investiţi în Regiunile României”, seminarul „Salonul Regional al
proiectelor pe Fonduri Structurale”.
- o lansare regională a POR la care a participat şi ministrul MDLPL, domnul Laszlo Borbely.
- 2 lansării regionale pe POR, Axa 2 şi a Axa 3, Domeniul 3.3.
- 7 sesiuni de informare organizate pentru publicul intern cu referire la comunicarea internă şi derularea
fondurilor structurale.
- 18 acţiuni de responsabilitate socială organizate pentru Casa de tip familial Sf. Ghelasie Stre
- Participarea reprezentanţilor ADR Centru la evenimente organizate de UNDP, World Trade Center-Târg
pentru IMM-uri.
- Participare la elaborarea Ghidului de Awareness Monitoring Systems.
- participare la seminarul internaţional pe tema „Marketing regional”, organizat la Leipzig.
4.4 - lunar, în medie, 10 persoane se abonează de pe site-ul ADR Centru, la Catalogul surselor de finanţare
- catalogul surselor de finanţare este transmis lunar la peste 200 de abonaţi din regiune şi din afara
regiunii.
- transmiterea de felicitări colaboratorilor locali, regionali, naţionali şi internaţionali, precum şi publicului
larg cu ocazia sărbătorilor naţionale religioase.
- 168 de documente .pdf ce conţin revista presei prin care publicul intern al ADR Centru este ţinut la
curent cu noutăţile din domeniu precum şi din domenii similare sau alte ştiri de interes general.
4.5 – o extensia .eu achiziţiontă pentru adresa site-ului www.adrcentru.ro, respectiv www.adrcentru.eu.
- două servicii de comunicare online: RSS Reader şi Syndication, au fost instalate pe site prin care toate
informaţiile de ultimă oră se încarcă automat pe paginile celor care sunt conectaţi.
- un design al noului site al ADR Centru conceput
- Site-ul ADR Centru – www.adrcentru.ro – a suferit aproximativ 115 de actualizări pe parcursul anului
2007. Site-ul ADR Centru este clasat pe poziţia 4 pe Google, din 186,000 de rezultate la categoria
„Dezvoltare Regională”. Conform statisticilor Google Analytics a fost vizitat de 48,480, (cele mai multe35,703 realizate prin browserul internet Explorer). Cele mai multe căutări (2,456) s-au făcut după
cuvântul cheie „adrcentru”, iar restul au fost „adr”, „resurse naturale”, „turism montan”, „agenţia de
dezvoltare regională”. Au fost văzute 227,566 pagini ale site-ului, cele mai vizitate fiind pagina home,
organism intermediar şi finantare programe. Pe parcursul anului 2007, www.adrcentru.ro a fost accesat
de aproximativ 45,034 de vizitatori din România, 484 din Germania, 413 din Moldova, 346 Italia, 247
United States, 225 Spania, 202 Ungaria, 179 Franţa,167 Marea Britanie, etc.
4.6 - 81 de comunicate şi informări de presă difuzate (cu o rată de aproximativ 1 comunicat pe săptămână)
către peste 85 de canale media din Regiune, totalizând peste 1200 de difuzări în presa scrisă.
- 12 conferinţe de presă au fost organizate de către ADR Centru.
- 43 de apariţii ca ştiri şi interviuri în presa audio - video de la nivel regional şi local
- Un Stand-up în filmul de promovare a Brandului REGIO şi a POR.
- 15 informaţii de tipul informărilor de presă furnizate la solicitarea unor cotidiene, reviste cu difuzare
locală sau naţională, precum şi a unor organizaţii cu activităţi similare şi apariţia informaţiilor date în
acestea: Adevărul, editura Foton, Evenimentul Zilei (două informări), Ziarul de Sibiu, Business Magazin,
Bursa Construcţiilor, Mondo Affari, Euractiv, Ulpia Jurnal, Metro Media Transilvania, TV franco-germană
ARTE, newsletter MDLPL, Eurocom, EuroLink.
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- Promovarea Regiunii Centru la două târguri de turism organizate la ROMEXPO şi unul organizat de
către Patronatul ANAT
- Organizarea unui concurs pe teme europene la Radio Reîntregirea.
4.7 - 4 şedinţe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională au fost organizate, din care una prin procedura
scrisă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CDR Centru
- 170 mape de şedinţă multiplicate.
- 11 informări au fost prezentate către membrii CDR Centru în cadrul şedinţelor CDR.
- 24 de hotărâri au fost adoptate, în cursul anului 2007 în domeniile parteneriatelor regionale şi
internaţionale, evaluări de proiecte, CM POR, CRESC, planuri şi strategii regionale, campanii de
promovare, componenţa unor comitete regionale, dezvoltarea instituţională a ADR Centru, etc.
- 4 comunicate de presă transmise şi interviuri realizate în cadrul şedinţelor CDR Centru.
4.8 - o întâlnire organizată cu reprezentanţii universităţilor din Regiunea Centru
- 2 parteneriate semnate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării – OI pentru POS Dezvoltarea Resurselor
Umane şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
4.9 - Ziarul Europeanul (3450 distribuite) şi materiale Regio (5770 materiale) distribuite.
- 500 buc. materiale promoţionale proprii cu brandul Regio produse şi distribuite (calendare, agende,
pungi).
- distribuţia ghidurilor solicitantului şi a CD-urilor de informare ale programelor Phare lansate la nivel
regional.

Capitolul V
Cooperarea externă
Obiectiv general
Consolidarea poziţiei şi vizibilităţii Regiunii CENTRU în raport cu celelalte regiuni Europene, prin intermediul
parteneriatelor şi programelor de cooperare în scopul facilitării accesului la cunoaştere, informaţii şi bune
practici al actorilor regionali
Obiective specifice
• Elaborarea/Dezvoltarea si gestionarea de proiecte care au ca scop dezvoltarea institutională Agentiei şi
dezvoltarea Regiunii CENTRU ;
• Mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor externe cu regiuni şi instituţii din Uniunea Europeană şi din
afara ei;
Public ţintă
Regiuni şi instituţii din Europa – autorităţi publice locale, instituţii publice, universităţi, organizaţii
neguvernamentale,
-Investitori şi potenţiali investitori,
-Parteneri şi potenţiali parteneri interni şi internaţionali,
1. Implementarea proiectelor de cooperare existente
1.1 Implementarea proiectului IdeQua -.
Activităţi derulate în cursul anului 2007:
În cursul anului 2007 au fost organizate in cadrul proiectului IDEQUA două conferinţe: Conferinţa “Identitate şi
Calitate în Turism” organizată la Kesztely, Ungaria în perioada 21-23 Martie 2007 şi conferinţa de final a
proiectului, desfăşurată în Bulgaria în luna aprilie 2007.
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Rezultate
 Participarea unei delegaţii a ADR CENTRU la Conferinţa “Identitate şi Calitate în turism” la Kesztely,
Ungaria de unde au rezultat o serie de noi contacte şi idei de proiecte.
 Participarea unei delegaţii a ADR CENTRU la Conferinţa de final a proiectului IDEQUA desfăşurată la
Sofia în luna aprilie 2007.
1. 2 Proiectul de Twinning Light RO04/IB/SPP 06 TL– „Regional level twinning light for developing the
institutional and administrative capacity of the RDAs to manage and implement Structural Funds” RO04/IB/SPP 06 TL, s-a derulat între ADR CENTRU şi Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei din
Germania având ca obiectiv general întărirea capacităţilor instituţionale şi administrative ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Centru în pregătirea pentru managementul şi implementarea Fondurilor Structurale prin
prisma Programului Operaţional Regional, în conformitate cu Regulamentul CE şi prevederile capitolului 21.
Convenţia de Înfrăţire a avut o valoare totală de 180.000 Euro (contribuţia UE la bugetul proiectului) şi s-a
derulat în perioada Decembrie 2006 – August 2007.
Obiective specifice:
• Revizuirea şi finalizarea Documentelor Regionale de Programare şi Implementare, necesare
implementării la nivel regional a domeniilor de activitate incluse în POR.
• Stabilirea unui cadru instituţional regional, necesar implementării FS.
• Stabilirea rolului Comitetului Regional de Coordonare şi a regulilor şi procedurilor de funcţionare a
acestuia.
• Sprijinirea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru şi a partenerilor săi regionali în pregătirea
portofoliului de proiecte ce vor fi finanţate din FS, şi în special a celor ce se încadrează în axele POR.
Activităţi:
 Pregătirea portofoliului de proiecte pentru POR şi discutarea acestuia cu angajaţii ADR CENTRU
şi beneficiarii în vederea îmbunătăţirii lui.
 Selectarea a 20 de proiecte din portofoliu în vederea îmbunătăţirii şi pregătirii lor în vederea
accesării Fondurilor Structurale.
 Consultanţă şi sprijin pentru personalul ADR în analizarea şi concluzionarea documentelor
regionale de planificare şi pregătirea documentele de implementare şi a procedurilor, în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional.
 Sprijinirea ADR CENTRU în stabilirea structurii, rolului şi procedurilor de organizare şi
funcţionare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Coordonare (CRESC).
 Sprijinirea personalului ADR CENTRU din cadrul Organismului Intermediar în elaborarea
procedurilor de management financiar şi control a proiectelor finanţate din POR.
 Întâlniri cu beneficiarii finali pentru identificarea si pregătirea de proiecte integrate propuse pentru
finanţare in cadrul priorităţilor POR şi dezvoltarea de parteneriate pentru realizarea de proiecte.
Rezultate:
 18 misiuni ale experţilor din Landul Brandenburg.
 1 expert pe termen lung şi 4 experţi pe termen scurt şi-au desfăşurat activitatea în Regiune în cadrul
a 92 zile de misiune;
 aprox. 300 de potenţiali beneficiari din cadrul autorităţilor locale şi organizaţiilor şi instituţiilor de la
nivelul Regiunii Centru au fost instruiţi pentru identificarea şi realizarea de proiecte în cadrul POR;
 Realizarea a 6 seminarii cu partenerii regionali şi beneficiarii finali în cele 6 judeţe ale Regiunii privind
identificarea şi pregătirea de proiecte integrate propuse pentru finanţare în cadrul priorităţilor POR;
 18 discuţii detaliate cu beneficiarii finali privind îmbunătăţirea documentaţiilor proiectelor acestora
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 17 din cele 39 de proiecte asupra cărora s-au purtat discuţii au fost considerate eligibile şi bine
pregătite pentru a fi finanţate din fondurile destinate POR;
 Discuţii cu partenerii relevanţi (la nivel regional şi naţional) privind elaborarea regulilor şi procedurilor
pentru funcţionarea eficientă a CRESC (consiliere la nivel naţional);
 Seminarii de instruire pentru personalul ADR privind îndeplinirea rolului de secretar al CRESC şi
pentru membrii CRESC privind sarcinile şi rolul lor în acest proces;
 Propuneri privind grilele de evaluare a proiectelor din punct de vedere strategic, evaluarea
compatibilităţii cu obiectivele POR, Planul Naţional de Dezvoltare şi Strategia de Dezvoltare Regională.
2. Dezvoltarea de noi parteneriate externe
2.1 Pregătirea unor proiecte concrete de cooperare intra şi interregională








Proiectul RenERg EuReg
În cursul anul 2007 relaţia cu Landul Brandenburg din Germania, relaţie construită pe bazele a trei
convenţii de twinning succesive.
ADR CENTRU în calitate de lider al unui consorţiu format din 11 parteneri din Regiunile CENTRU şi
Brandenburg a înaintat pentru finanţate în cadrul Programului Cadru 7 proiectul „Resurse regenerabile de
Energie – o soluţie pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni Europene”. Proiectul a fost evaluat
favorabil şi în cursul lunii decembrie a fost semnat Acordul de Grant pentru finanţarea acestui proiect.
Proiectul îşi propune să dezvolte cooperare dintre cele două regiuni într-un domeniu de mare actualitate:
utilizarea energiilor regenerabile prin folosirea experienţei pe care partenerii din landul Brandenburg o au
atât la nivelul planificării cât şi al producerii tehnologiilor pentru utilizarea resurselor regenerabile.
Proiectul se va derula pe perioada a 36 de luni, începând cu luna ianuarie 2008, având un buget total de
295.000 Euro.
Proiectul i-RECORA.
O altă iniţiativă de extindere a relaţiilor de cooperare cu regiunile din Europa pe tematica promovării
energiilor regenerabile a fost realizată în parteneriatul pentru realizarea proiectului iRECORA - Intelligent
Renewable Energy Cooperation in Rural Areas. Proiectul a fost o iniţiativă a Asociaţiei Municipale pentru
Gestionarea Deşeurilor din oraşul Tulln, Austria la care s-au alăturat alţi 15 parteneri din 9 ţări ale Uniunii
Europene: România, Grecia, Ungaria, Cehia, Austria, Letonia, Slovenia, Polonia, Portugalia.
În scopul definirii obiectivelor şi activităţilor proiectului, o delegaţie a ADR CENTRU a participat în luna
august 2007 la întâlnirea organizată de iniţiatorii proiectului: Asociaţia Municipală pentru Gestionarea
Deşeurilor din oraşul Tulln şi Primăria Oraşului Godollo, în Ungaria, oraşul Godollo.
Proiectul a fost înaintat pentru finanţare în luna ianuarie la Secretariatul Tehnic Comun al Programului
INTERREG IVC care are sediul la Lille, Franţa şi va fi evaluat în prima jumătate a anului 2008.
Proiectul BISNET Transylvania.
Iniţiativele de cooperare interregională s-au dezvoltat şi cu regiunile din România. Împreună cu ADR
Nord-Vest în calitate de lider de proiect, ADR CENTRU a devenit partener în proiectul BISNET
Transylvania, un proiect care îşi propune să creeze în Microregiunea I a României o reţea de sprijin
pentru afaceri, finanţat prin Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare.
Proiectul a fost elaborat şi înaintat pentru finanţare în cursul lunii noiembrie 2007 şi va reprezenta o
premisă în dezvoltarea competitivitatea firmelor din cele două regiuni şi a politicilor de inovare.
2.2 Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor existente
În cursul lunii august 2007, ADR CENTRU a avut o întâlnire de discuţii cu reprezentanţii ADR Sud
Transdanubiana din Ungaria, pentru definirea unor direcţii de cooperare continuându-se astfel relaţiile de
parteneriat stabilite cu această regiune în anul 2006.
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În contextul lărgirii relaţiilor de cooperare între regiunile Europene pentru realizarea de proiecte comune
în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru perioada 2007-2013, ADR CENTRU a participat la
întâlnirea organizată în perioada 9-10 mai 2007 de Reţeaua de Management Regional din Austria, cu
sprijinul guvernului Regiunii Lower Austria, întâlnire în cadrul căreia s-au pus bazele unor relaţii de
cooperare şi parteneriat cu regiunii din Europa Centrală şi de Sud Est: Ungaria, Cehia, Slovenia, Croaţia,
Germania, Austria.



Relaţiile de colaborare stabilite cu EURADA în anii trecuţi au fost continuate prin prezenţa activă a ADR
CENTRU la evenimentele organizate sub egida acestei asociaţii a regiunilor Europene



Au fost susţinute prin acorduri de parteneriat sau colaborare:
- proiectul „România-către o societate durabilă” propus de către asociaţiile Green Partners, VeraNatura şi
Duurzame Samenleving,
- proiectul de constituire a unei reţele naţionale de sprijin pentru afaceri în parteneriat cu ANIMMC, CCIR,
Fundaţia CRIMM şi celelalte şapte agenţii de dezvoltare în cadrul Programului Cadru de Competitivitate
şi Inovare
- proiectul înaintat de primăria Târnăveni pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a municipiului
Târnăveni
- Proiectul „Împreună pentru un oraş mai bun – ABC-ul politicilor urbane“ ,realizat de Asociaţia pentru
Tranziţie Urbană

2.3 Sprijinirea potenţialilor investitori
 Printre iniţiativele de sprijinire a potenţialilor investitori în România se numără:
- vizita primului ministru al landului Brandenburg în Regiunea CENTRU, D-l Matias Platzek,
desfăşurată în luna mai 2007 şi organizarea unei întâlniri bilaterale între firme române şi germane
pentru studierea posibilităţii de realizare a unor investiţii
- colaborarea cu Biroul Olandez de Susţinere a afacerilor NSBO pentru sprijinirea unor firme olandeze
aflate în căutarea de potenţiali parteneri pentru realizarea de investiţii în România
Rezultate








Parteneriat realizat cu 5 instituţii din landul Brandenburd şi 5 instituţii din Regiunea CENTRU realizarea
proiectului „Resurse regenerabile de energie – o soluţie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni
Europene”,
Parteneriat realizat cu 15 instituţii din Europa Centrala şi de Sud-Est pentru realizarea proiectului iRECORA
Parteneriatul cu regiunea Nord-Vest pentru crearea unei reţele de sprijin pentru afaceri în Microregiunea
I, printr-un proiect depus pentru finanţare din Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare.
Participarea unei delegaţii a ADR CENTRU la întâlnirea organizată de RM Austria în cursul lunii mai
2007, în urma căreia a rezultat o broşură de prezentare a tuturor regiunilor participante şi s-au creat noi
posibilităţi de dezvoltare a parteneriatelor,
Întâlnire între reprezentanţi ai ADR Sud Transdanubiana şi ADR CENTRU şi identificarea ca domenii de
cooperare dezvoltarea turismului, staţiunile balneoclimaterice, podgoriile şi marketingul regional, inovarea,

Participarea unei delegaţii a ADR CENTRU la al 7-lea Congres EURADA al Ţărilor Europei Centrale si de
Est care s-a desfăşurat în Bulgaria la Sofia în septembrie 2007, menţinându-se astfel legătura cu o
asociaţie importantă a regiunilor Europene,
Acord de susţinere a proiectului „România-către o societate durabilă”
Acord de parteneriat pentru susţinerea proiectului pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a
municipiului Târnăveni
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Acord de parteneriat pentru constituirea unei reţele naţionale de sprijin pentru afaceri în parteneriat cu
ANIMMC, CCIR, Fundaţia CRIMM şi celelalte şapte agenţii de dezvoltare, în cadrul Programului Cadru
de Competitivitate şi Inovare
Acord de parteneriat pentru susţinerea proiectului „Împreună pentru un oraş mai bun – ABC-ul politicilor
urbane“ ,realizat de Asociaţia pentru Tranziţie Urbană
Întâlnire bilaterală de afaceri româno-germană
Colaborare stabilită cu Biroul Olandez de Susţinere a afacerilor NSBO

Capitolul VI
Dezvoltarea instituţională
Obiectiv general
Creşterea capacităţii instituţionale a ADR CENTRU pentru a crea o Regiune performantă şi
competitivă în spaţiul Uniunii Europene.
Obiective specifice
Implementarea contractelor de servicii încheiate de ADR Centru cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
a Locuinţelor şi elaborarea deconturilor de cheltuieli aferente Programelor Guvernamentale.
Recrutarea şi dezvoltarea personalului ADR Centru astfel încât să realizeze obiectivele de performanţă în
cadrul programelor pe care le derulează.
Stabilirea principiilor, conceptelor şi recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un instrument
fundamental de control, precum şi un ghid pentru gestiunea riscurilor.
Observarea modului de utilizare a resurselor materiale ale ADR Centru prin utilizarea informaţiei economice.
Asistenţa juridică şi reprezentarea ADR Centru în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ce priveşte finanţările nerambursabile.
Îmbunătăţirea eficacităţii ADR Centru în managementul fondurilor de dezvoltare regională, inclusiv a
sprijinului comunitar.
1. Implementarea contractelor de servicii încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor din programele Phare şi gestionarea contractelor de Asistenţă Tehnică finanţate din axa
prioritară VI – Asistenţă Tehnică POR, inclusiv elaborarea procedurilor de lucru
Obiective specifice:
- Asigurarea bunei funcţionări a ADR Centru, prin implementarea contractelor de finanţare încheiate cu
MDLPL din fonduri de pre-aderare şi din Fonduri Structurale.
- Elaborarea şi revizuirea Strategiei de Asistenţă Tehnică.
Activităţi:
 Contractul de servicii Phare 2004 – RO 2004/016-772.04.03.04.04.07: pe parcursul anului 2007
activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru referitoare la acest contract a fost aceea de
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implementare. Activitatea de implementare presupune urmărirea îndeplinirii la timp a activităţilor şi a
indicatorilor contractului, şi mai ales, raportarea activităţilor întreprinse şi a realizărilor contractului,
astfel încât să se asigure implementarea cu succes a contractului. ADR CENTRU a elaborat şi
transmis la MDLPL 3 rapoarte pe contract – Iniţial (la 1 lună după începerea contractului),
Intermediar (la 6 luni după începerea contractului) şi Final (în termen de 15 zile de la finalizarea
contractului). Rapoartele menţionate mai sus cuprind: un Raport Tehnic, însoţit de Anexe care să
dovedească îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi, un Raport Financiar, însoţit de documente
justificative care să ateste legalitatea efectuării cheltuielilor pe contract şi un Raport de Verificare a
Cheltuielilor, întocmit de o firmă de audit externă. În decursul anului 2007 au fost aprobate de către
MDLPL primele 2 rapoarte menţionate urmând ca Raportul Final să fie aprobat în primul trimestru al
anului 2008. Lunar, ADR CENTRU prin Serviciul Asistenţă Tehnică – a transmis la MDLPL timesheet-urile pe contractul de servicii raportând astfel zilele lucrate pe activităţile contractului. Agenţia a
raportat de asemenea, lunar, progresul tehnic al contractului.
Contractul de servicii Phare 2005 - RO 2005/017-553.04.01.05.04.03.07: în perioada 26
Octombrie – 22 Noiembrie 2007 a avut loc elaborarea şi transmiterea la MDLPL a Ofertei ADR
CENTRU pentru obţinerea finanţării pe contractul mai sus amintit. În urma acestei Oferte, între
MDLPL şi ADR CENTRU s-a încheiat contractul de finanţare RO 2005/017-553.04.01.05.04.03.07,
din data de 30.11.2007. Perioada de execuţie a serviciilor din cadrul contractului este de 12 luni,
perioada 1 Decembrie 2007 – 30 Noiembrie 2008. Bugetul contractului este de 262.041 euro, iar
activităţile din contract se referă la:
 Lansarea, contractarea, implementarea, controlul şi monitorizarea proiectelor finanţate din
Phare 2000 – Phare 2006 CES, inclusiv înregistrarea de date relevante în sistemele IRIS şi
SMIS.
 Actualizarea manualului de proceduri EDIS.
 Audit Intern.
În luna Decembrie 2007 am urmărit activităţile derulate pe contract şi am supus spre aprobarea
MDLPL lista experţilor implicaţi în derularea contractului de servicii.

Elaborarea Strategiei de Asistenţă Tehnică (SAT) a Programului Operaţional Regional: pe
parcursul anului 2007, ADR Centru a colaborat cu MDLPL în vederea elaborării şi revizuirii Strategiei
de Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional. În acest sens, am analizat variantele SAT
primite de la MDLPL şi am elaborat comentarii în vederea elaborării celei mai bune forme a SAT.
Agenţia a participat de asemenea la şedinţa CM POR de aprobare a Strategiei de Asistenţă Tehnică
a POR.
O activitatea strâns legată de cea a elaborării SAT a fost aceea de elaborare a formatului final al
contractelor de finanţare, respectiv al Cererilor de finanţare aferente celor două domenii majore de
intervenţie ale axei 6 – Asistenţă Tehnică a POR. Astfel, ADR Centru a participat în luna Februarie
2007 la un atelier de lucru ce a avut ca temă, atât elaborarea formelor cererilor şi contractelor de
finanţare, cât şi identificarea nevoilor de asistenţă tehnică ale ADR-urilor. Pe parcursul anului 2007,
Agenţia Centru a analizat şi transmis la MDLPL comentarii şi propuneri pe baza a 5 forme ale
cererilor şi contractelor de finanţare finanţate din axa 6 a POR.
 Implementarea contractelor de finanţare încheiate din axa VI – Asistenţă Tehnică POR: a
constat în elaborarea şi transmiterea la AM POR, în data de 12.11.2007, a Cererii de finanţare în
cadrul axei prioritare 6 a POR, aferentă domeniului major de intervenţie I „Sprijinirea implementării,
managementul şi evaluării Programului Operaţional Regional”. Cererea de finanţare a fost evaluată
de către MDLPL şi acceptată spre finanţare.
 Elaborarea procedurilor de lucru ale Manualului de Proceduri Interne – POR: în luna Iunie 2007
a fost elaborată şi aprobată de către Directorul General al ADR Centru şi transmisă la MDLPL
versiunea I a Procedurii Asistenţă Tehnică, Secţiunea XII a Manualului de Proceduri Interne al ADR
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Centru. Pe parcursul anului 2007 procedura a fost actualizată de 2 ori, ca urmare a solicitării MDLPL
şi ca urmare a modificărilor survenite în procedurile de lucru ale MDLPL.
Rezultate:
Contractul de servicii Phare 2004 – RO 2004/016-772.04.03.04.04.07:
o 3 rapoarte privind implementarea contractului de servicii elaborate şi transmise la MDLPL, 2 din
ele fiind aprobate de MDLPL în anul 2007, urmând ca Raportul Final să fie aprobat în primul
trimestru al anului 2008.
o 309 time-sheet-uri ale personalului implicat în implementarea contractului elaborate şi transmise
MDLPL.
o 10 rapoarte tehnice de progres elaborate şi transmise la MDLPL.
 Contractul de servicii Phare 2005 - RO 2005/017-553.04.01.05.04.03.07:
o Oferta ADR Centru elaborată şi transmisă în termen la MDLPL.
o Oferta ADR Centru evaluată şi acceptată spre finanţare de către MDLPL.
o Contract de servicii semnat între ADR Centru şi MDLPL.
 Elaborarea Strategiei de Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional:
9 1 participare la un atelier de lucru AM POR – OI-uri.
9 4 adrese de comentarii/propuneri privind formele finale ale următoarelor documente: Strategia de
Asistenţă Tehnică, formatele cererilor, respectiv contractelor de finanţare – axa 6 a POR.
 Implementarea contractelor de finanţare încheiate din axa VI – Asistenţă Tehnică POR:




9 1 cerere de finanţare depusă de către ADR Centru, evaluată şi acceptată spre finanţare de către
MDLPL.
Elaborarea procedurilor de lucru ale Manualului de Proceduri Interne – POR:
9 Procedura de Asistenţă Tehnică elaborată şi aprobată de către Directorul General al ADR
Centru.
9 2 actualizări ale procedurii de Asistenţă Tehnică.

2. Recrutarea şi dezvoltarea personalului ADR Centru astfel încât să realizeze obiectivele de
performanţă în cadrul programelor pe care le derulează.
Obiective Generale
• Elaborarea şi implementarea politicilor de gestionare a resurselor umane (analiza posturilor,
planificarea personalului, recrutare si selecţia personalului, integrare, pregătire profesională,
evaluarea nevoilor de instruire profesională, evaluarea şi promovarea personalului)
• Organizarea şi derularea operaţiunilor de evidenţă a personalului în cadrul organizaţiei,
• Organizarea şi derularea operaţiunilor de Salarizare.
Obiective specifice:
• Realizarea împreună cu şefii de serviciu/departament a analizei anuale a nevoilor de personal,
alocarea unui număr de personal suficient şi calificat, implicat în mod exclusiv în activităţile specifice
POR evaluare, monitorizare, contractare, verificarea realizării operaţiunilor şi control;
• Atragerea şi păstrarea numărului necesar de oameni, cu aptitudinile, cunoştinţele de specialitate şi
competenţele necesare;
Activităţi
Planificarea personalului:
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Elaborarea strategiei de resurse umane a Agenţiei pentru anul 2007 prin care s-a urmărit identificarea
punctelor tari şi slabe în politica de personal din Agenţie, a ariilor de acţiune în vederea îmbunătăţirii
acestora, precum şi a mijloacelor prin care se realizează;
Întocmirea necesarului de personal la toate nivelurile în luna ianuarie 2007;
Realizarea unei previzuni a necesarului de personal pentru perioada 2007-2013;
Analiza volumului de muncă şi a încărcării cu sarcini a personalului Agenţiei pentru a stabili nevoile
viitoare de personal (număr şi competenţe).

Recrutare şi selecţie
 Stabilirea în baza necesarului de personal a profilului posturilor.
 Organizarea concursurilor pentru recrutarea din exterior, structurate în mai multe etape: stabilirea
condiţiilor de participare în vederea ocupării posturilor; publicitatea concursului, analiza CV-lor în raport
cu cerinţele, organizarea interviului de selecţie, organizarea testelor de limba engleză şi operare
calculator.
 Angajarea candidatului selectat ,întocmirea formalităţilor necesare angajării;
Integrarea organizaţională
 Prezentarea condiţiilor, a locului de muncă unde noul salariat îşi va desfăşura activitatea.
 Prezentarea personalului Agenţiei.
 Prezentarea activităţii Agenţiei şi a rolului său.
 Asigurarea că personalul nou angajat studiază documentele regulamentare ale Agenţiei (ROI, ROF,
Acordul Cadru de Implementare a Programului Operational Regional; legislaţia privind dezvoltarea
regională) şi procedurile interne ale Agenţiei.
 Supervizarea îndeaproape a activităţii noului angajat, prezentând concluziile sale după finalizarea
procesului de inducţie prin evaluare şi autoevaluare.
Managementul performanţei
 Prin procedura internă de management al resurselor umane a fost stabilit un sistem de evaluare a
performanţelor.
 Comparativ cu 2006 în 2007 formularul de evaluare a fost astfel structurat încât să permită o evaluare
mai obiectivă a activităţii angajaţilor ;
 Fiecare salariat a fost evaluat la sfarşitul lunii decembrie 2007 de către şeful ierarhic superior /director de
departament şi director general. De asemenea, fiecare salariat a întocmit o fişă de autoevaluare a
performanţelor.
Instruirea si dezvoltarea
 Reprezentanţii MDLPL şi ai ADR-urilor au realizat, cu suportul unui proiect de asistenţă tehnică,
elaborarea Strategiei de Instruire pentru Dezvoltare regională 2007-2013 şi a Planului de Acţiune asociat
pentru 2007-2009;
 Au fost identificate domeniile de instruire specifice Organismului Intermediar în concordanţă cu cadrul
detaliat pentru instruire şi indrumare pentru POR;
 Au fost dezvoltate programe comune de instruire şi o mai bună monitorizare a activităţilor de instruire
adresate grupurilor ţintă: personalul AM POR, personalul Organismelor Intermediare;
 Monitorizarea participării la activităţile de instruire organizate prin actualizarea permanentă a bazei de date
privind instruirea (Training Monitoring System), precum şi a bazei de date interne existente la nivelul Agenţiei.
Rezultate:
 Planificarea personalului pentru anul 2007, personalul prevăzut pentru Organism Intermediar pentru
2007-2013 (angajaţi noi în cadrul structurii Organsimului Intermediar; transferuri din alte departamente în
cadrul structurii Organismului Intermediar).
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Numărul persoanelor în cadrul structurii Organismului Intermediar a fost la sfârşitul anului 2007 de 33
persoane astfel: 15 persoane în cadrul departamentului Organism Intermediar, 18 persoane în cadrul
Serviciilor de suport.
Analiza volumului de muncă şi a încărcării cu sarcini a persoanlului implicat în gestionarea fondurilor
Phare indica un numar de 26 de persoane necesare pentru îndeplinirea activităţilor desfăşurate în
perioada luată ca referinţă, de ex. decembrie 2006 - iunie 2007, faţă de 21 de persoane implicate direct
în activităţile de gestionare a programelor Phare, rezultând un grad de încarcare cu sarcini de 123%.
Centralizator de recutare la nivelul anului 2007, care a arătat un necesar de 11 persoane;
Pe parcursul anului 2007 au fost organizate 10 concursuri de selecţie;
12 persoane recrutate în urma concursurilor din care: 4 cu profil economic; 4 cu profil tehnic; 1 cu profil
juridic; 1 cu profil geografic; 1 profil ecologie şi protecţia mediului, 1 angajat cu studii mediii. Statul de
funcţii la 31.12.2007 arată un numar de 69 persoane (63 persoane şi 6 contracte de muncă suspendate).
Realizarea rapoartelor de evaluare la sfârşitul perioadei de probă pentru personalul nou selectat;
Indicele fluctuaţiei de personal a fost de 4,63% în 2007 faţă de 11,91% în 2006. Reducerea dependenţei
de recrutare din exterior, atunci când există un deficit de ofertă în domeniile de calificare necesare, prin
elaborarea unei strategii de păstrare şi dezvoltare a angajaţilor;
Promovarea personalului în anul 2007 s-a realizat ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluării
performanţelor pe 2006. Din numărul total de salariaţi ai ADR Centru, un procent de 34,38% au promovat
începând cu data de 01.01.2007 în funcţii de conducere sau pe o treapta superioară de salarizare;
Planul de instruire şi dezvoltare al ADR CENTRU pentru 2007 a fost structurat pe 3 priorităţi preluate din
Cadrul instruirii aşa cum se regăseşte el în Programul de Instruire pentru POR 2007-2013, astfel:
Baza de date pentru instruiri indică un număr de 86 instruiri pe domenii de instruire relevante pentru rolul
şi activităţile ADR Centru.
Un număr de 29 persoane au fost instruite pe POR din totalul de 33 persoane din cadrul structurii OI
(procentual 90%); participarea la instruire a personalului implicat in gestionarea fondurilor Phare a fost
de 22 persoane din total persoane implicate în gestionare programe Phare (procentual 50%).

3. Stabilirea principiilor, conceptelor şi recomandărilor pentru utilizarea evaluării riscurilor ca un
instrument fundamental de control, precum şi un ghid pentru gestiunea riscurilor.
Obiectivele specifice
 să protejeze interesele financiare naţionale şi ale UE împotriva fraudei, pierderilor, încălcării legii şi
erorilor
 să asigure realizarea obiectivelor Agenţiei
 să protejeze resursele Agenţiei
 să asigure corectitudinea şi transmiterea la timp a informaţiilor către beneficiarii şi partenerii Agenţiei
 să asigure existenţa procedurilor de lucru în cadrul Agenţiei
Activităţi:
 Primirea şi înregistrarea Fişelor de alertă a riscurilor, identificarea riscurilor.
 Analizarea relevanţei riscului identificat, revizuirea riscurilor identificate.
 Intrunirea Comisiei de gestiune a riscurilor şi iregularităţilor, analizarea riscurilor semnalate de către
rapoartele de audit intern şi a celor semnalate de către alte departamente. Stabilirea cauzelor riscurilor
raportate, analizează calificativele de probabilitate şi impact stabilite de cei care au iniţiat riscul.
Analizarea eficacităţii acţiunilor întreprinse sau stabilerea acţiunilor noi.
 Consemnarea în Registrul riscurilor a tuturor riscurilor semnalate, ordonarea în funcţie de prioritate şi
consolidarea acţiunilor de diminuare a riscurilor în Planul de acţiune de Risc cu stabilirea acţiunilor
preventive, a persoanelor responsabile şi a termenului limită.
 Întocmirea Proceselor verbale ale întâlnirilor comisiei.
 Comunicarea riscurilor majore organizaţiilor partenere (beneficiari , MDLPL)
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Rezultate
 2 formulare de evaluare a Formularelor de alertă a riscurilor primite .
 1 Procese verbal al şedinţei Comisiei de gestionare a riscurilor şi iregularităţilor intocmit cu ocazia
întrunirii comisiei.
 1 registru intocmit si actualizat odata.
 Planul de acţiune intocmit si actualizat odata.
4. Observarea modului de utilizare a resurselor materiale ale ADR Centru prin utilizarea informaţiei
economice
Obiectivul specific:
Principala sursă de date a sistemului informaţional economic o reprezintă contabilitatea, fiind instrumentul
principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului Agenţiei.
Activităţi:
 organizarea contabilităţii Agenţiei, a tuturor operaţiunilor financiar contabile care afectează patrimoniul
Agenţiei pentru a determina rezultatele financiare, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 verificarea, analiza şi controlul operaţiunilor financiar - contabile, înregistrate conform legislaţiei;
 efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi, venituri şi cheltuieli aprobate prin Bugetul de venituri
şi cheltuieli al Agenţiei;
 efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
 întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 organizarea evidenţei contabile şi asigurarea decontării cheltuielilor finanţate din fonduri cu destinaţie
specială stabilite potrivit legii;
 verificarea extraselor de cont din băncile comerciale şi din trezoreria statului;
 verificarea şi eliberarea drepturilor salariale ale personalului Agenţiei, pe baza calculelor făcute de către
Serviciul Resurse Umane;
 calcularea şi plata obligaţiilor bugetare;
 plata furnizorilor de materiale şi servicii;
 organizarea operaţiunilor de casă conform actelor normative în vigoare, verificarea şi plata deconturilor
de cheltuieli ale salariaţilor trimişi în baza Ordinului de deplasare;
 elaborarea documentelor lunare de sinteză: balanţa de verificare analitică, registrul jurnal, note contabile;
 coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei, determinarea rezultatelor inventarierii şi
înregistrarea în contabilitate, cu respectarea normelor legale;
 întocmirea situaţiilor financiare anuale, a bilanţului contabil şi a anexelor la Bilanţ, precum şi alte rapoarte
şi situaţii pentru şedinţele CDR;
 elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi a execuţiei bugetare ;
 aplicarea şi actualizarea manualului de proceduri interne – Managementul economico–financiar;
 aplicarea Procedurii de arhivare, arhivarea documentelor contabile;
 aplicarea la nivelul Agenţiei a procedurilor legate de Managementul riscului;
 Exercitarea la nivelul Agenţiei a Controlului Financiar Preventiv propriu prin respectarea procedurii
interne de lucru şi a legislaţiei în vigoare;
 Sprijinirea activităţii Serviciului de Asistenta Tehnică pentru elaborarea în vederea depunerii Cererii de
finanţare pentru Contractul de servicii de asistenta tehnică Phare 2005;
 Sprijinirea activităţii Comisiei de cenzori ş punerea la dispoziţia acestora a documentelor contabile în
vederea întocmirii Raportului pentru anul 2007;
 Participarea în cadrul Comisiei de examinare în vederea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea posturilor
vacante.
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Sprijinirea activităţii Serviciului de Asistenţă tehnică în vederea elaborării Cererii de finanţare depuse la
MDLPL, în vederea încheierii Acordului de finanţare pentru instrumente structurale – domeniul I de
intervenţie, respectiv întocmirea Bugetului proiectului şi a altor documente anexă.
Întocmirea Listei de investiţii privind necesarul de echipamente IT, softuri, etc. şi demararea procedurii de
achiziţie.
Rezultate
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale prin întocmirea Notelor contabile lunare şi a
Registrelor Jurnal.
Întocmirea a 12 Balanţe de verificare lunare pentru verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile.
Întocmirea situaţiei lunare privind nivelul realizării veniturilor Agenţiei în număr de 12.
Analize periodice (trimestriale) a cheltuielilor Agenţiei şi încadrarea lor în liniile bugetare - 4.
Întocmirea Rapoartelor de activitate pentru anul 2007 (semestriale) - 2.
Organizarea şi urmărirea desfăşurării inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei pentru 2007 – 1
inventariere.
Întocmirea documentului contabil de sinteză la încheierea exerciţiului financiar - Bilanţul contabil pentru
anul 2007 şi a situaţiilor anexe şi a execuţiei bugetare aferente anului 2007.
Raportul managerial anual.
Depunerea Cererii de finanţare pentru activităţile Programului Operaţional Regional – pentru domeniul I
de intervenţie la MDLPL .
Întocmirea dosarului de achiziţii echipamente IT, softuri, etc., conform listei de investiţii.

5. Asistenţa juridică şi reprezentarea ADR Centru în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor
de urmărire penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Obiective specifice:
Asistenţa juridică şi reprezentarea Agenţiei în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală, precum şi în raporturile acestora cu autorităţile şi instituţiile publice.
Activităţi:
 Asistenţa juridică acordată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor Phare şi a celor
finanţate de Guvernul României.
 Verificarea legalităţii documentelor şi contractelor încheiate.
 Redactarea de acte juridice.
 Avizarea şi contrasemnarea actelor juridice şi dispoziţiilor directorului general.
 Întocmirea documentaţiei privind înscrierea garanţiilor reale mobiliare.
Rezultate:
 Asistenţă juridică pentru implementarea proiectelor Phare 2002, Phare 2003, Phare 2005 Dezvoltarea Resurselor Umane.
 Asistenţă juridică în cadrul monitorizării ex-post a Subprogramelor guvernamentale „Investiţii în
turism”, „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.
 3 cereri de chemare în judecată înaintate şi reprezentare în instanţă pentru 8 dosare, constând în
solicitări de deschidere a procedurii falimentului, cereri pentru ordonanţe de somaţie de plată,
conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001.
 22 contracte verificate şi contrasemnate, din care 10 contracte de finanţare în cadrul Programului
Phare 2005.
 159 de dispoziţii verificate şi contrasemnate.
6. Apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în ce priveşte finanţările nerambursabile.
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Obiective specifice:
Detectarea, prevenirea, raportarea, corectarea şi urmărirea neregulilor identificate în cadrul proiectelor şi
programelor Phare.
Activităţi:
 Primirea şi înregistrare fişelor de identificare a neregulilor.
 Întocmirea rapoartelor individuale privind neregulile.
 Verificarea neregulilor.
 Gestionarea registrului/bazei de date a neregulilor.
 Întocmirea rapoartelor trimestriale către MDLPL.
 Asigurarea secretariatului Comisiei de gestionare a riscului şi neregulilor.
Rezultate:
 2 nereguli identificate, verificate, raportate şi corectate.
 4 rapoarte transmise către MDLPL.
7. Asigurarea circulaţiei informaţiei electronice în cadrul ADR Centru şi cu partenerii săi
Obiective specifice:
 elaborarea, întreţinerea si organizarea bazei de date a ADR,
 evaluarea periodică a eficacităţii bazelor de date proiectate,
 asigurarea bunei funcţionări a reţelei interne de calculatoare,
 menţinerea bazei de date IRIS şi instruirea angajaţilor ADR cu privire la introducerea datelor în IRIS
 menţinerea bazei de date SMIS şi instruirea angajaţilor ADR cu privire la introducerea datelor în SMIS
 actualizarea si dezvoltarea paginii web.
Activităţi
 Gestionarea reţelei de calculatoare şi a echipamentelor aflate în dotare.
 Service şi asistenţă tehnică de specialitate pentru personalul ADR Centru.
 Salvarea datelor Agenţiei şi asigurarea securităţii acestora.
 Întreţinere şi actualizare bazei de date IRIS.
 Instruirea personalului ADR Centru cu privire la introducerea datelor în IRIS.
 Studiu SMIS.
 Participare la evenimente de instruire SMIS.
 Introducere date în SMIS
 Instruirea personalului cu privire la introducerea datelor în SMIS.
 Actualizarea manualului de proceduri IT, conform procedurilor EDIS.
 Elaborarea şi actualizarea manualului de proceduri conform procedurilor POR.
 Elaborarea manualului de recuperare în caz de dezastru - secţiunea recuperarea datelor pe suport
electronic conform procedurilor POR.
 Actualizare şi dezvoltare site; implementarea de tehnologii noi RSS, Syndicate; pregătire materiale şi
structură pentru înlocuirea site-ului cu unul nou.
 Ori de câte ori a fost necesară, a fost acordată asistenţă tehnică de specialitate şi service. Astfel, fie la
solicitarea personalului Agenţiei, fie atunci când a fost considerată ca necesară o astfel de instruire în
lucrul cu tehnica de calcul, personalul Agenţiei a fost instruit şi asistat aşa încât să poată folosi cât mai
eficient tehnica de calcul din dotare.
 Service-ul sistemelor de calcul defecte a urmărit alegerea celor mai bune modalităţi de remediere a
defecţiunilor aşa încât timpii morţi, de imposibilitate în a folosi tehnica de calcul, să fie cât mai mici.
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S-a acordat asistenţă şi pentru organizarea diferitelor evenimente, ce presupuneau folosirea tehnicii de
calcul, în care a fost implicat personalul ADR Centru. Astfel serviciul IT-MIS a fost implicat în realizarea
diferitelor materiale, în asistenţă pe parcursul seminarilor în vederea bunei funcţionări a tehnicii de calcul
sau chiar în asistarea persoanelor care au ţinut diferite prelegeri folosind tehnica modernă de proiecţie.
Periodic a fost realizată salvarea datelor importante ale ADR Centru. De asemenea, la cererea
personalului ADR au fost făcute salvări speciale. CD-urile cu salvările datelor au fost închise în seif-ul
Agenţiei. Securitatea datelor s-a realizat prin instalarea de programe antivirus, actualizarea acestora şi
scanarea periodică a sistemelor de calcul.
Baza de date IRIS a fost actualizată în permanenţă. Concomitent cu introducerea datelor au fost
semnalate diferitele disfuncţionalităţi constatate în vederea optimizării IRIS-ului în lucrul cu datele din
proiecte. Au fost introduse datele referitoare la proiectele în derulare sau cele monitorizate de către ADR
Centru: Phare 2002 DRU – raportarea finală, Phare 2003 - proiect pilot Deşeuri, Phare 2001 Infra Mica –
rapoarte.
A fost prezentată interfaţa şi structura IRIS-ului, au fost explicate care sunt datele relevante ce trebuie
introduse şi ordinea introducerii acestor date în sistemul IRIS. Această instruire a fost făcută în etape, în
funcţie de necesităţile apărute (personal nou angajat nefamiliarizat cu interfaţa IRIS şi/sau diferite
modificări apărute în introducerea datelor), în acelaşi timp acordându-se asistenţă din partea serviciului
IT în introducerea datelor ori de câte ori a fost cazul. Au fost instruite în special persoanele noi angajate
în cadrul Agenţiei din cadrul serviciului Implementare, dar şi persoane din cadrul serviciului monitorizare,
care introduc rapoartele de monitorizare ex-post. De asemenea a fost instruit personalul angajat în
birourile externe ale Agenţiei.
A fost prezentată interfaţa SMIS şi modul de funcţionare a acestei baze de date personalului cu
responsabilităţi în introducerea de date în SMIS din cadru Agenţiei.
A fost realizată securizarea datelor atât din punct de vedere al riscului de a fi distruse dar şi din punct de
vedere al accesului.
Au fost demarate procedurile de pregătire a materialelor şi a structurii pentru înlocuirea site-ului cu unul
nou în concordanţă cu standardele actuale.

Rezultate
 VPN pentru legătura dintre sediul central al ADR Centru şi sediul MEF, locaţie în care se află serverele
cu baza de date SMIS. Echipamentele au fost asigurate de către STS Alba.
 studiu preliminar a noului sistem integrat de management unic informaţional SMIS.
 actualizare baza de date SMIS.
 11 experti din birourile externe instruiti cu privire la introducerea datelor in IRIS
 16 experti instruiti cu privire la interfata SMIS
 Conform procedurilor EDIS s-a actualizat manualul de proceduri IT.
 manualul IT conform procedurilor POR; ulterior actualizat conform comentariilor primite
 Datele de pe server au fost salvate în fiecare săptămână.
 mentenanţă pe structura de fişiere/directoare de pe server corelată cu nomenclatorul arhivistic al
Agenţiei.
 2 tehnologii noi implemenate pe pagina web a Agenţiei: RSS şi Syndicate.
 Structura si materiale pentru realizarea noului site
 Peste 1000 de CD-uri imprimate: minicd-uri prezentare Regiunea Centru, materiale sedinte CDR, ghiduri,
manuale proceduri
 Peste 100 de actualizari ale paginii web
8. Îmbunătăţirea eficacităţii ADR Centru în managementul fondurilor de dezvoltare regională, inclusiv
a sprijinului comunitar
Obiective specifice:
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sprijinirea conducerii ADR Centru în atingerea previziunilor, sarcinilor valorilor şi scopurilor ei;
analizerea conformităţii cu prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în
cadrul Agenţiei;
sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Agenţiei printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se
evaluează şi se îmbunătăţeste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului,
a controlului şi a proceselor de administrare a fondurilor guvernamentale şi comunitare.

Activităţi şi rezultate:
• Elaborarea şi actualizarea Manualului de Audit Intern privind fondurile structurale.
• Elaborarea şi actualizarea Manualului de Audit Intern privind programele finanţate din fonduri Phare.
• Elaborarea Planului Anual de Audit Intern, aferent trimestrului IV a anului 2007.
• Elaborarea Planului Anual de Audit Intern pentru anul 2008.
• Elaborarea Planului Strategic de Audit Intern al ADR CENTRU pe perioada 2008 - 2010.
• Urmărirea implementărilor prevăzute în planul de acţiune a misiunii de evaluare a capacităţii
administrative a ADR Centru, efectuată de Direcţia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Director General
Simion Creţu

