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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru are rolul de a
contribui la dezvoltarea durabilã ºi echitabilã a Regiunii Centru prin
înlãturarea disparitãþilor ºi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în
folosul cetãþenilor ei. Infiinþatã prin Legea 151/1998, Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Centru funcþioneazã în temeiul Legii 315/2004
privind dezvoltarea regionalã în România.
Principala activitate a Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã
Centru constã în promovarea obiectivelor generale ale dezvoltãrii
regionale, precum ºi în derularea de proiecte ºi programe care sã ducã
la atingerea acestor obiective. De 10 ani conceptul privind
importanþa regiunilor a prins formã în România, iar informarea

publicului larg în privinþa obiectivelor specifice ale programului
REGIO a devenit o preocupare de mare interes a specialiºtilor noºtri,
pentru a asigura un grad cât mai bun de absorbþie al fondurilor
structurale. Astfel, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru îsi va
dovedi adevãrata sa vocaþia europeanã.
Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaþional
Regional 483,62 milioane Euro, reprezentând 10,90% din totalul
fondurilor derulate prin programul REGIO. Distribuþia fondurilor se
realizeazã prin 6 Axe Prioritare ale Programului Operaþional
Regional.
SIMION CREÞU
Director General ADR Centru
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VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CENTRELOR
ISTORICE CU FONDURI REGIO
Agentia pentru
Dezvoltare Regionalã Centru
a organizat vineri, 6 martie
2009, la sediul din
municipiul Alba Iulia,
seminarul “Dezvoltarea
urbanã a centrelor istorice
din Regiunea Centru”.
Evenimentul a avut rolul de
a-i informa pe reprezentanþii oraºelor centre
istorice din cele ºase judeþe
ale regiunii despre posibilitãþile de accesare a unor
surse de finanþare nerambursabilã pentru implementarea proiectelor care vizeazã protejarea patrimoniului
cultural-istoric al oraºelor din Regiunea Centru.
Organizarea acestui seminar se înscrie în seria de activitãþi destinate promovãrii active
a Programului Operaþional Regional, REGIO 2007-2013, în contextul creºterii interesului
potenþialilor beneficiari pentru finanþarea unor proiecte prin care se asigurã protejarea
patrimoniului cultural-istoric al oraºelor.
Lucrãrile au debutat cu
prezentarea experienþei
Landului Brandenburg în
dezvoltarea reþelei oraºelor cu
centre istorice. Domnul
Hathumar Christian Drost,
director al Biroului de
planificare Complan GmbH, din
Landul Brandenburg, a
prezentat partenerilor români
necesitatea creãrii, pentru
oraºele cu centre istorice, a
unor reþele specifice. Invitatul
german, sosit în Regiunea
Centru la invitaþia comunã a ADR
Centru ºi a Biroului de reprezentare a Landului Brandenburg în Regiunea Centru, a prezentat
avantajele, dar ºi problemele, creãrii unei reþele a oraºelor cu centre istorice, precum ºi
posibilitãþile practice de administrare a unei astfel de reþele.

Având peste 20 de participanþi, seminarul a prezentat principalele posibilitãþi de
dezvoltare a proiectelor de
protejare a patrimoniului
cultural-istoric al oraºelor din
Regiunea Centru, finanþabile
prin Programul Operaþional
Regional REGIO 2007-2013.
Acest program reprezintã
principala sursã de finanþare
nerambursabilã europeanã, ce
are prevãzut un buget de peste
175 milioane euro, destinaþi
inclusiv reabilitãrii siturilor
cultural-istorice.

Toþi cei prezenþi au discutat ºi au primit informaþii practice referitoare la activitãþile
eligibile prin Axele Prioritare 1 ºi 5, destinate refacerii ansamblurilor cultural-istorice din
Regiunea Centru. În acelaºi timp, au fost aduse în discuþie ºi alte oportunitãþi de finanþare, la
nivel european, cum sunt programele de finanþare URBACT, INTERREG IVC etc, destinate
inclusiv colaborãrii ºi construirii de reþele între oraºele cu centre istorice.

Componenta practicã a
seminarului a fost
reprezentatã de o
dezbatere privind reþelele
europene ale oraºelor cu
centre istorice, fiind
analizate oportunitãþile de
implicare a acestor oraºe
din Regiunea Centru în
reþelele europene de profil.
Invitaþii au discutat despre
necesitãþile ºi posibilitãþile
concrete de cooperare a
oraºelor pe care le
reprezintã.
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Acest seminar a fost
foarte util ºi important
pentru toþi cei prezenþi.
Existã o nevoie constantã
de programe ºi proiecte
bune, cu atât mai mult la
nivelul oraºelor care au
centre istorice de interes
naþional ºi european.

Prin acest gen de
întâlniri, ADR Centru
urmãreºte stabilirea unor
contacte cu potenþialii
beneficiari, pentru promovarea oportunitãþilor de finanþare ºi a sprijinului nerambursabil
acordat prin Programul Operaþional Regional de cãtre Uniunea Europeanã ºi Guvernul
României.

De asemenea, în acest mod se realizeazã o informare constantã ºi eficientã cu privire
la posibilitãþile de dezvoltare a unor reþele parteneriale între municipalitãþile din Regiunea
Centru.

Acest gen de
întâlniri trebuie sã se
materializeze în cât mai
multe proiecte viabile ºi
sustenabile, care sã
reînvie zonele culturalistorice din Regiunea
Centru, pentru creºterea
afluxului de turiºti ºi
pentru crearea de noi
locuri de muncã, au fost
concluziile la care au
ajuns participanþii la
acest eveniment.

INSTRUIRI PENTRU ATRAGEREA DE FONDURI
NERAMBURSABILE DESTINATE REABILITÃRII
SITURILOR INDUSTRIALE POLUATE
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru a organizat joi, 12 martie 2009, în Sala de
ªedinþe ADR Centru, din Alba
Iulia, seminarul regional
„Finanþarea reabilitãrii
siturilor industriale poluate Proiecte existente la nivel
regional”. Evenimentul a fost
destinat analizãrii
posibilitãþii de a se depune
proiecte în cadrul domeniului
major de intervenþie 4.2 al
Programului Operaþional
Regional - „Reabilitarea
siturilor industriale poluate ºi
neutilizate ºi pregãtirea
pentru noi activitãþi“.
În urmã cu aproape un
an, Autoritatea de Manag e m e n t a Pr o g r a m u l u i
Operaþional Regional a lansat cererea deschisã de proiecte în cadrul Axei Prioritare 4,
Domeniul Major de Intervenþie (DMI) 4.2 – “Reabilitarea siturilor industriale poluate ºi
neutilizate ºi pregãtirea pentru noi activitãþi”.
Ca urmare a acestei lansãri, în luna mai a anului trecut, ADR Centru a organizat un
seminar regional de lansare a acestui domeniu, la Sibiu, în cadrul cãruia a fost prezentat
Ghidul solicitantului. De
asemenea, în aceeaºi lunã, a
avut loc, la Alba Iulia, seminarul
“Reactivarea siturilor industriale abandonate”, organizat
de ADR Centru, în colaborare cu
GTZ Germania. Deºi acest
domeniu major de intervenþie a
fost lansat de mult timp, pânã la
sfârºitul lunii februarie a anului
2009, la nivelul ADR Centru nu a
fost depus niciun proiect care sã
se adreseze domeniului major
de interventie 4.2 al Programului REGIO 2007-2013. Prin
acest domeniu sunt disponibile
fonduri nerambursabile în valoare de 25,66 milioane euro, la nivelul Regiunii Centru.
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Scopul seminarului a fost
de analizare a posibilitãþilor de
a fi depuse proiecte, la nivel
regional, pentru finanþare prin
DMI 4.2 ºi de pregãtire a
potenþialilor solicitanþi în ce
priveºte elaborarea de astfel de
proiecte.

Cei 30 de participanþi
prezenþi la seminar au primit
informaþii referitoare la Ghidul
solicitantului pe domeniul
major de interventie 4.2 al
Programului Operaþional Regional ºi au purtat discuþii privind modalitãþile de pregãtire ºi
elaborare de proiecte în cadrul acestui domeniu.

La eveniment au participat reprezentanþii autoritãþilor publice locale de la nivel
regional, dupã cum urmeaza: consilii judeþene, prefecturi, autoritãþi locale din municipii ºi
oraºe, care sunt incluse în baza de date de la nivel regional deoarece au pe teritoriul lor situri
industriale, precum ºi invitaþi din partea AgenþiilorJudeþene de Protecþia Mediului.

În cadrul seminarului s-au
analizat problemele întâmpinate în
pregãtirea acestor documentaþii,
pentru depunerea de proiecte prin
care sã poatã fi reabilitate fostele
situri industriale. În acest fel nu
numai cã ar fi rezolvate problemele
social-edilitare ale multor localitãþi,
dar ºi climatul economic ar putea fi
revigorat, prin creºterea nivelului
investiþiilor în amplasamente dotate
cu utilitãþi ºi care nu sunt grevate de
foste echipamente dezafectate sau
scoase din uz.

Acest domeniu de intervenþie al Programului REGIO este destul de delicat, pe de altã
parte, pentru administraþia publicã
localã. La nivel regional existã o
bazã de date care include
informaþii cu anumite zone care pot
fi considerate situri industriale
poluate, dar aceste situri nu se aflã
în proprietatea autoritãþilor locale,
care sunt singurii potenþiali
solicitanþi eligibili de finanþare
nerambursabilã în cadrul acestui
domeniu.

Cu toate acestea, ADR
Centru, care are calitatea de
Organism Intermediar pentru
i m p l e m e n t a r e a Pr o g r a m u l u i
Operaþional Regional, trebuie sã
depunã eforturi susþinute pentru a identifica toate problemele apãrute în identificarea
necesitãþilor, în scrierea ºi depunerea de proiecte, pentru a asigura o ratã cât mai bunã a
absorbþiei fondurilor europene.

Dezvoltarea regionalã echilibratã implicã ºi revitalizarea unor situri industriale poluate
ºi ADR Centru, împreunã cu actorii regionali îºi propun sã impulsioneze depunerea de
proiecte, la nivel regional, pentru finanþare prin DMI 4.2. Cu atât mai mult, trebuie acordatã
mare atenþie pregãtirii potenþialilor solicitanþi, în ceea ce priveºte elaborarea de astfel de
proiecte, având în vedere cã, pâna în acest moment, nu s-a depus niciun proiect pe acest
domeniu, au concluzionat participanþii la acest seminar.

www.inforegio.ro
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FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU REABILITAREA
DRUMULUI JUDEÞEAN CARE LEAGÃ
MÃRGINIMEA SIBIULUI DE VALEA SEBEªULUI
Un nou contract de finanþare nerambursabilã, prin Programul Operaþional Regional REGIO, a fost semnat joi, 12
martie 2009, în sediul
Primãriei comunei Jina,
judeþul Sibiu. Acest proiect
prevede „Reabilitarea ºi
dezvoltarea infrastructurii
generale ºi de turism în
arealul turistic Mãrginimea
Sibiului – Valea Sebeºului
(judeþele Sibiu ºi Alba) Modernizarea drumului de
interes turistic DJ106E Jina –
ªugag / Valea Sebeºului/DN
67C”. Solicitantul finanþãrii
este Judeþul Sibiu, dar
iniþiativa a fost realizatã în
parteneriat cu Judeþul Alba.
Depus de cãtre Consiliul Judeþean Sibiu, proiectul are o valoare totalã de peste 22
milioane lei, fiind solicitate prin finanþare nerambursabilã peste 17,8 milioane lei din partea
Uniunii Europene ºi a Guvernului României.
Semnarea contractului a avut loc
în prezenþa domnului Simion
Creþu, director general ADR
Centru, a domnului Martin
Bottesch, preºedintele CJ Sibiu ºi a
domnului Ion Dumitrel,
preºedintele CJ Alba. La semnare
au mai fost prezenþi ºi
vicepreºedinþii CJ Sibiu, respectiv
domnul Ioan Banciu ºi domnul
Constantin ªovãialã, precum ºi
domnul Iancu Beschiu, primarul
comunei Jina ºi domnul Constantin
Jinar, primarul comunei ªugag.
Proiectul are un buget total de
peste 22,12 milioane lei ºi îºi
propune reabilitarea ºi dezvoltarea
infrastructurii generale în arealul
turistic Mãrginimea Sibiului – Valea Sebeºului, prin îmbunãtãþirea accesibilitãþii ºi mobilitãþii
populaþiei, turiºtilor, bunurilor ºi a serviciilor în zonã.

Prin definitivarea acestui drum se va realiza o veritabilã centurã de ocolire a DN 1,
printr-o zonã deosebitã, ce
pãstreazã nealterate tradiþiile
româneºti, fapt pentru care este
foarte cãutatã de turiºtii strãini.
Durata de realizare a proiectului
este de 44 luni, din care perioadã
propriu zisã de implementare este
prevãzutã a fi de 28 luni, de la data
semnãrii contractului.

Fondurile nerambursabile
solicitate prin proiect vor fi
alocate prin Programul
Operaþional Regional - Axa
Prioritarã 2, Domeniul Major de
Intervenþie 2.1: „Reabilitarea ºi
modernizarea reþelei de drumuri
judeþene, strãzi urbane – inclusiv construcþia /reabilitarea ºoselelor de centurã” ºi vor fi
gestionate prin intermediul ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Aceastã iniþiativã este menitã sã ofere o nouã dimensiune oportunitãþilor turistice în
zona cuprinsã între
Mãrginimea Sibiului ºi Valea
Sebeºului, pentru cei peste
800.000 de locuitori ai
judeþelor Alba ºi Sibiu,
þinând cont de faptul cã în
anul 2006 numai circa 5000
de turiºti au vizitat aceste
locuri. De aceea, în
derularea proiectului sunt
implicate autoritãþile locale
de nivel judeþean din Sibiu ºi
Alba, dar ºi Consiliile locale
din comunele Jina ºi ªugag.
Prin acest proiect se vor
moderniza 10 kilometri de
drum judeþean ºi vor fi refãcute 46 de podeþe tubulare, dintr-o regiune montanã deosebitã.
Implementarea proiectului va trebui sã asigure valorificarea optimã a întregului areal, în
vederea dezvoltãrii echilibrate a tuturor zonelor Regiunii Centru.

10

FOCUS REGIO CENTRU

11

La sfârºitul anului trecut a fost semnat un proiect prin care se realiza colaborarea
tuturor celor ºase judeþe din Regiunea Centru. Acum a venit rândul parteneriatelor punctuale,
menite sã asigure dezvoltarea durabilã a unor zone bine delimitate ºi cu interese specifice.
Atât judeþul Alba, cât ºi judeþul Sibiu, au deja în lucru proiecte finanþate prin Programul
REGIO, tot pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Necesarul de finanþare pentru infrastructura de transport este mult mai mare, nu
numai la nivelul acestor judeþe, ci în întreaga regiune. Pe de altã parte, resursele depind de un
buget limitat, care trebuie consumat cu chibzuinþã. Cu toate acestea, în Regiunea Centru
existã deja iniþiative tot mai bine alese, de conlucrare ºi de responsabilitate, ceea ce
dovedeºte faptul cã în aceastã regiune se pot atrage cu eficienþã fonduri publice
nerambursabile. Acestea vor duce la creºterea calitãþii vieþii în zonele vizate de investiþii ºi, în
general, vor asigura îmbunãtãþirea climatului economico-social la nivelul Regiunii Centru.

REVITALIZAREA CETÃÞII VAUBAN DIN ALBA IULIA
CU FONDURI REGIO
Municipiul Alba Iulia ºi
Cetatea Vauban din acest oraº vor
beneficia de fonduri nerambursabile, derulate de ADR Centru
prin Programul Operaþional
Regional – REGIO. Este vorba despre
finanþarea proiectului intitulat
„Reabilitare Centru istoric Traseul
estic, Traseul sudic, Traseul nordic
Fortificaþia de tip Vauban – Alba
Iulia, cãi de acces, iluminat ºi
mobilier urban specific” depus la
sediul ADR Centru de cãtre Consiliul
Local Alba Iulia.

Fondurile sunt acum disponibile, dupã semnarea contractului de finanþare care a avut
loc vineri 13 martie 2009, la ora 10, la Traseul Celor Trei Fortificaþii din Alba Iulia. Proiectul
albaiulian are o valoare totalã de peste 47,5 milioane lei, prin finanþare nerambursabilã fiind
solicitate peste 32,7 milioane lei, din partea Uniunii Europene ºi a Guvernului României. La
nivelul Regiunii Centru este cel de-al ºaptelea contract semnat de ADR Centru pentru absorbþia
fondurilor nerambursabile disponibile prin Programul REGIO.

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei, prin domnul Rãzvan
Murgeanu, Secretar de stat, ADR
Centru, prin domnul Simion Creþu,
director general, ºi Consiliul Local
Alba Iulia, prin intermediul primarului
municipiului, domnul Mircea Hava, au
fost cei ce au semnat contractul de
finanþare al acestui proiect.

Evenimentul a avut loc în prezenþa
domnului Gabriel Friptu, director
general al Autoritãþii de Management
a Programului Operaþional Regional
(AM POR) ºi a reprezentanþilor
administraþiei publice locale din Alba Iulia. În cadrul evenimentului au fost subliniate
rezultatele aºteptate prin implementarea acestui proiect.
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Cu un buget total de peste 47,53 milioane lei, proiectul depus de cãtre municipalitatea
albaiulianã, prevede modernizarea infrastructurii cultural – istorice aferente Cetãþii din Alba
Iulia, precum ºi restaurarea, protecþia, conservarea patrimoniului cu potenþial turistic al
Cetãþii Vauban. Cererea de finanþare pentru acest proiect a fost depusã la sediul ADR Centru
în luna aprilie 2008.

Acest proiect îºi propune valorificarea Cetãþii, pe criterii durabile ºi competitive,
pentru a putea fi integratã în circuite turistice naþionale ºi internaþionale, sprijinindu-se
astfel creºterea economicã a Regiunii de Dezvoltare Centru. Durata de realizare a proiectului
este de 21 luni. Fondurile nerambursabile sunt solicitate prin Programul Operaþional Regional
- Axa Prioritarã 5, Domeniul Major de Intervenþie 5.1: „Restaurarea ºi valorificarea durabilã a
patrimoniului cultural, precum ºi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” ºi vor fi
gestionate de ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Prin derularea acestei iniþiative
se vizeazã crearea a 30 de locuri
de muncã permanente ºi
extinderea sezonului turistic de
evenimente. Astfel, este
aºteptatã creºterea cu cel puþin
5% a investiþiilor în zonã ºi o
creºtere semnificativã a
numãrului de turiºti, pânã în
2015.

Municipiul Alba Iulia, ca ºi altele care au cetãþi de mare valoare istoricã ºi turisticã, avea
mare nevoie de o asemenea investiþie ºi acesta este un proiect ambiþios, care poate schimba
aspectul Capitalei de suflet a
tuturor românilor. Regiunea Centru
va fi mult mai bine reprezentatã din
punct de vedere turistic ºi Alba Iulia
se va încadra între punctele de
mare atracþie pentru turiºtii
strãini, deoarece pentru cei români
ea reprezintã deja un simbol
deosebit.

Implementarea acestui
proiect trebuie sã decurgã cu bine,
în primul rând pentru buna
absorbþie a fondurilor europene,
care reprezintã preocuparea
constantã a ADR Centru, dar ºi
pentru dezvoltarea armonioasã a municipiului Alba Iulia ºi a judeþului Alba, au fost unanim de
acord participanþii la evenimentul de semnare a contractului de finanþare pentru reabilitarea
Cetãþii Vauban din inima Transilvaniei, cel mai mare edificiu de acest tip din sud-estul Europei.
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SITUAÞIA PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE
ALE PROGRAMULUI REGIO
Programul Operaþional Regional - REGIO pentru perioada 2007-2013 este un document
strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, ºi aprobat de Comisia Europeanã, prin care este stabilitã o strategie de
dezvoltare regionalã. Acest obiectiv se realizeazã printr-o alocare diferenþiatã a fondurilor
pe regiuni, în funcþie de gradul de dezvoltare a acestora ºi printr-o strânsã corelare cu
acþiunile realizate în cadrul Programelor Operaþionale Sectoriale.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaþional Regional 483,62 milioane
Euro reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distribuþia fondurilor se
realizeazã pe axele prioritare ale Programului Operaþional Regional. Sunt 5 axe prioritare
disponibile finanþãrii proiectelor
elaborate de cãtre diferiþi beneficiari
pornind de la Autoritãþi Publice
Locale, ONG-uri ºi IMM-uri, unitãþi de
cult, etc. Fiecare axa prioritarã are
alocat un anumit buget ºi cuprinde un
numãr de domenii de intervenþie care
urmãresc realizarea unor obiective
de dezvoltare regionalã.

Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Centru este organism
intermediar în cadrul Programului
Operaþional Regional ºi reprezintã
organizaþia unde se depun ºi se
evalueazã cererile de finanþare prin
care sunt solicitate fonduri
nerambursabile structurale, alocate
Regiunii Centru prin acest program.
Fondurile structurale sunt alocate
României, implicit Regiunii Centru, de cãtre Uniunea Europeanã dupã aderarea la UE, 01
ianuarie 2007, prin intermediul Programului Operaþional Regional, pentru dezvoltare
regionalã.

Un numãr de 274 de proiecte s-au depus pânã la data de 20.03.2009 la sediul Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã Centru, pentru finanþare nerambursabilã prin Programul
Operaþional Regional. Un numãr de 22 proiecte au fost contractate pânã în prezent ºi au fost
respinse un numãr de 128 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenþie ale celor 5 axe
prioritare.

SITUAÞIA PROIECTELOR DEPUSE ªI A BUGETULUI PE CELE 5 AXE ALE REGIO, aflate în
diferite etape ale procesului de evaluare ºi contractare, pânã la momentul actual, se prezintã
astfel (a fost folosit cursul Infoeuro al lunii martie 2009 1 eur = 4,29 lei):
AXA PRIORITARÃ 1 - Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani de creºtere (buget
151,6 mil. euro). Toate sub-domeniile au fost lansate în Iuna noiembrie ºi decembrie 2008.
AXA PRIORITARÃ 2 - Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi locale (buget
95,56 mil. euro)
Domeniul major de
intervenþie 2.1 Reabilitarea ºi modernizarea
reþelei de drumuri
judeþene, strãzi urbane inclusiv construcþia /
reabilitarea ºoselelor de
centurã. Cererea
deschisã de proiecte
pentru domeniul 2.1 a
fost lansatã pe data de 10
septembrie 2007.
Pânã în prezent au
fost depuse de cãtre
administraþia publicã
localã 26 proiecte, din care
10 au fost respinse. Un numãr de 11 proiecte au rãmas în curs de evaluare iar 5 cereri de
finanþare au fost contractate. Valoarea totalã eligibilã a proiectelor rãmase în curs de
evaluare, precum ºi cele contractate este de 123,36 mil euro. Cele cinci proiecte contractate,
pânã în prezent, pe aceastã axa sunt: proiectul Consiliului Judeþean Harghita – „Reabilitare DJ
132“; proiectul Consiliului Judeþean Alba - „Valorificarea potenþialului turistic ºi economic al
Vãii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107 M”; proiectul depus de cãtre
Consiliul Judeþean Sibiu pentru “Modernizarea drumului judeþean 106 Sibiu - Cornãþel - Alþâna
- Barghiº – Agnita”, proiectul depus de cãtre CJ Mureº “Reabilitarea ºi modernizarea drumului
judeþean DJ 142C” ºi proiectul ce prevede „Reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii generale
ºi de turism în arealul turistic Mãrginimea Sibiului – Valea Sebeºului (judeþele Sibiu ºi Alba) Modernizarea drumului de interes turistic DJ106E Jina – ªugag /Valea Sebeºului /DN 67C”,
proiect depus de cãtre Consiliul Judeþean Sibiu în parteneriat cu Consiliul Judeþean Alba. Cele
cinci proiecte au o valoare totalã eligibilã de 38,23 mil euro.
AXA PRIORITARÃ 3 – Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale (buget 71,67 mil. euro) are patru
domenii majore de intervenþie:
Domeniul major de intervenþie 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sãnãtate. Cererea deschisã de proiecte pentru domeniul 3.1 a fost
lansatã pe data de 22 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 18,91 mil. euro.
Pânã în prezent, au fost depuse douã proiecte, cu o valoare totalã a bugetului de 2,34
mil. euro din care 1,89 mil. euro reprezintã valoarea totalã eligibilã a acestuia. Suma
disponibilã, rãmasã pentru finanþare prin acest domeniu, este de 17,02 mil.euro.
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Domeniul major de intervenþie 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea ºi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cererea deschisã de proiecte pentru Domeniul 3.2
a fost lansatã pe data de 28 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 10,85 mil.
euro. Pe acest domeniu au fost depuse pânã în prezent 4 proiecte, care sunt în prezent în curs
de evaluare. Valoarea totalã a bugetelor din proiecte este de 2,20 mil. euro din care 1,85 mil.
euro reprezintã valoarea totalã eligibilã a acestora. Au mai rãmas, disponibili pentru finanþare
încã 9 mil. Euro.
Domeniul major de
intervenþie 3.3
Îmbunãtãþirea
dotãrii cu echipamente a bazelor
operaþionale pentru intervenþii în
situaþii de urgenþã. Cererea
deschisã de proiecte pentru
domeniul 3.3 a fost lansatã pe data
de 31 octombrie 2007, iar bugetul
alocat domeniului este de 10,85
mil. euro. A fost depus un singur
proiect pânã în prezent cu o
valoare a bugetului de 9,94 mil.
Euro, din care 8,35 mil. euro
reprezintã valoarea totalã
eligibilã. Cererea de finanþare a
fost contractatã în data de 12.12.2008 la Tîrgu Mureº. Suma rãmasã disponibilã pe acest
domeniu major de intervenþie este de 2,5 mil euro.
Domeniul major de intervenþie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi
echiparea infrastructurii educaþionale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii
pentru formare profesionalã continuã. Cererea deschisã de proiecte pentru domeniul 3.4 a
fost lansatã pe data de 29 februarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 31,06 mil.
euro. Au fost depuse 15 proiecte pânã în prezent, din care 7 au fost respinse iar celelalte 8
sunt în curs de evaluare. Valoarea totalã eligibilã a acestor proiecte rãmase în evaluare este
de 11,26 mil. euro. Suma disponibilã, rãmasã spre finanþare prin acest domeniu, este de 19,8
mil.euro.
AXA PRIORITARÃ 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional ºi local (buget 86,72 mil. euro)
Domeniul major de intervenþie 4.1 Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanþã regionalã ºi localã. Cererea deschisã de proiecte pentru domeniul 4.1
a fost lansatã pe data de 25 aprilie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 29,91 mil. euro.
Au fost depuse 9 proiecte din care cinci au fost respinse. Proiectele rãmase în evaluare au un
buget total în valoare de 48,48 mil. euro, ce solicitã spre finanþare suma de 24,11 mil. euro.
Suma disponibilã, rãmasã spre finanþare prin acest domeniu, este de 5,8 mil.euro.
Domeniul major de intervenþie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate ºi
neutilizate ºi pregãtirea pentru noi activitãþi. Cererea deschisã de proiecte pentru domeniul
4.2 a fost lansatã pe data de 25 aprilie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 25,66 mil.
euro. Nici un proiect nu a fost depus pânã în prezent.

Domeniul major de
intervenþie 4.3 - Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor. Domeniul 4.3 a fost lansat în data de
13 martie 2008. Termenul limitã
pentru prima sesiune de depunere
a cererilor de finanþare a fost 16
iunie 2008, ora 16. Bugetul total
alocat domeniului, pe perioada
2007-2013, este de 31,16 mil. euro.
Un numãr de 169 de proiecte au
fost depuse de cãtre microîntreprinzãtorii din Regiunea Centru în
prima sesiune de cerere de
proiecte. Din aceste proiecte un
numãr de 89 proiecte au rãmas în
fazã precontractualã cu o valoare
totalã de 13,26 mil. Euro, din care 7,46 mil. euro reprezintã suma solicitatã spre finanþare. In
aceastã perioadã, aceste proiecte se aflã în etapã contracualã. Suma rãmasã disponibilã la
nivelul Regiunii pentru urmãtoarele apeluri de depuneri este de 23,70 mil. euro. Cinsprezece
cereri de finanþare au fost contractate pânã în prezent pe acest domeniu.
AXA PRIORITARÃ 5 – Dezvoltarea ºi promovarea turismului (buget Domeniul major de
intervenþie 5.1 si 5.2 – 61,63 mil. euro).
Domeniul major de intervenþie 5.1 Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului
cultural, precum ºi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Cererea deschisã de
proiecte pentru domeniul 5.1 a fost lansatã pe data de 14 martie 2008, iar bugetul alocat
domeniului pe perioada 2007-2013 este de 25,66 mil. euro. Au fost depuse pânã în prezent 11
proiecte din care patru au fost respinse. Valoarea totalã eligibilã a proiectelor aflate în faza
de evaluare ºi contractualã este 25,55 mil euro. Un singur proiect din cele depuse, a fost
aprobat pânã în prezent spre finanþare. Proiectul „Reabilitare Centru istoric Traseul estic,
Traseul sudic, Traseul nordic Fortificaþia de tip Vauban – Alba Iulia, cãi de acces, iluminat ºi
mobilier urban specific”, a fost depus la sediul ADR Centru de cãtre Consiliul Local Alba Iulia ºi
a solicitat ca finanþare nerambursabilã 7,62 mil euro.
Domeniul major de intervenþie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºterii calitãþii serviciilor turistice. Cererea
deschisã de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost lansatã pe data de 29 aprilie 2008, iar bugetul
alocat domeniului pe perioada 2007-2013 este de 35,97 mil. euro. Un numãr de 37 proiecte au
fost depuse pe acest domeniu, din care 22 proiecte au fost respinse. Un numãr de 15 proiecte
sunt în prezent în curs de evaluare sau în fazã precontractualã. Suma solicitatã spre finanþare
de cãtre beneficiarii acestor proiecte este de 23,32 mil. euro. Suma rãmasã disponibilã spre
finanþare pe acest domeniu este de 12,65 mil. euro.
Incepând cu data de 19.12.2008 s-a suspendat depunerea de proiecte pe acest domeniu.
Domeniul major de intervenþie 5.3 Promovarea potenþialului turistic ºi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creºterii atractivitãþii României ca destinaþie turisticã.
Pentru acest domeniu alocarea financiarã este distribuitã la nivel naþional iar organismul
intermediar ce se ocupã de derularea bugetului alocat este Ministerul Turismului.
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ECHIPA ORGANISMULUI
INTERMEDIAR AL ADR CENTRU
ADR CENTRU, Piaþa Consiliul Europei 32D,
510096 - Alba Iulia
Tel.: (+ 40) 258 - 818616 , (+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
E-mail: office@adrcentru.ro

SIMION CREÞU - DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENT ORGANISM INTERMEDIAR
MARIA IVAN - DIRECTOR
Serviciul Evaluare, Selectie ºi Contractare , INTERIOR TEL. 212
DAN POPA - Sef Serviciu
Birou Evaluare ºi Selecþie INTERIOR TEL. 213, 214, 263
DORU BADILA – Expert economic
MEDANA MAN – Expert economic
VIRGINIA DRÂMBÃREAN – Expert tehnic
ªTEFAN KARASONY - Expert economic
Birou Contractare INTERIOR TEL. 213, 211
MIHAELA DOBREAN – Expert juridic
CRIªAN ANTONIU LAVINIU - Expert economic
Serviciul Monitorizare ºi Verificare Proiecte INTERIOR TEL. 223
GABRIEL MARIN – ªef Serviciu
Birou Monitorizare Tehnicã INTERIOR TEL. 263,222
LAZÃR NICOLAE - Expert tehnic
FILIMON MARIUS - Expert tehnic
Birou Verificare Financiarã INTERIOR TEL. 222, 224
ADRIAN MUREªAN – Expert economic
PRAÞIA-ARON MIRCEA - Expert economic
Serviciul Asistenþã Tehnicã ºi Relaþia cu AM POR INTERIOR TEL. 251, 252

MIHAELA OROIAN – ªef Serviciu
IOANA GOCEA – Expert economic
CIUCÃ DANIELA - Expert economic

Departamentul Programare si Relaþii Publice
INTERIOR TEL. 281
ADRIANA MUREªAN - DIRECTOR
Serviciul Relaþii Publice ºi Birou de informare INTERIOR TEL. 284, 283
NICOLAE MÃRGINEAN – ªef Serviciu
MIRELA GROZA – Expert Relaþii publice
ADRIAN ISBÃªESCU –Expert programe
NICOLETA CÃLUGÃR – Referent Relaþii publice
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Serviciul Audit Intern INTERIOR TEL. 261,262
ADRIANA SCHEAU – Sef Serviciu
ANDA HULEA – Auditor intern
ROXELANA BOTAR - Auditor intern
Serviciul Juridic INTERIOR TEL. 201
ALINA MUREªAN – ªef Serviciu
Serviciul Resurse Umane INTERIOR TEL. 291, 292
IONELA ONIGA- Expert RU
LUCIANA ªDIRA - Expert juridic
NISTOR DANIELA - Referent RU
Serviciul IT-SMIS INTERIOR TEL. 115, 116
DANIEL DEAC – ªef Serviciu
IOAN CÃPÂLNEAN – Expert IT
Serviciul Secretariat INTERIOR TEL. 111
CRISTINA FOSTOC - Expert

DEPARTAMENT POLITICI REGIONALE
telefon 0358-401276

MIHAI POCANSCHI – DIRECTOR
Serviciul Planificare, Elaborare Strategii
VERONICA CONSTANTIN – Expert GIS

DEPARTAMENTUL ECONOMIC
INTERIOR TEL. 273
MIRELA VOICA – DIRECTOR
Serviciul Contabilitate - Int 271, 272
ADRIANA BOLOG – Expert economic
FLORINA GAVRILÃ - Expert economic
Birou Regional Brasov – telefon 0268 408 643
Str. Vlad Tepes, nr. 13, Brasov
VIRGIL BALABAN – Sef Birou
LIVIU BUDUªAN – Expert tehnic
Birou Regional Covasna –telefon 0267 318 910
Str. Libertatii, nr. 4, Sfantu Gheorghe
CSABA HOFFMANN – Sef Birou
AGNES BUJDOSO– Expert juridic
LORANT FAZAKAS - Expert teritorial
Birou Regional Harghita – telefon 0266 207 741
TOROK HANNA – ªef Birou
STEFAN CSUTAK - Expert tehnic
MARGIT LORINCZI - Expert teritorial
Birou Regional Mures – telefon 0265 269 148
Str. Primaverii, nr. 2, Tîrgu Mureº
RAMONA MILITARU – ªef Birou
CORINA CÂMPEAN – Expert tehnic
Birou Regional Sibiu- telefon 0269 210 056
Bv. General Magheru, nr. 14, Sibiu
VIOREL CRÎJMAR – ªef Birou
CARMEN POPESCU – Expert economic

SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERIOR TEL. 124
Serviciul Planificare, Programe ºi Monitorizare POR INTERIOR TEL. 282 NICOLAE CIOBOTA – ªef Serviciu
ONIGA DANIEL – Referent
UDREA TUDOR IONUÞ - Expert programe
CLAUDIU JURJ – Conducãtor Auto
Serviciul Secretariat Comitete Regionale INTERIOR TEL. 274
VIORICA MIHALI – Muncitor Întreþinere
JORJ ELENA MONICA - Expert programe

Publicaþie realizatã de cãtre Organismul Intermediar pentru Programul Operaþional
Regional din cadrul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în cadrul proiectului
“SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR DIN CADRUL ADR CENTRU
ÎN INFORMAREA ªI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007-2013”
ANUL II - NR. 10 - 2009

ALBA IULIA, ROMÂNIA
Piaþa CONSILIUL EUROPEI, Nr. 32D
Telefon: 004 0258818616
Fax: 004 0258818613
E-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro
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