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Construim viitorul
REGIUNII CENTRU

PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL

CENTRU

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru existã pentru a contribui la dezvoltarea
durabilã ºi echitabilã a Regiunii prin înlãturarea disparitãþilor ºi dezechilibrelor dintre zonele
regiunii, în folosul locuitorilor ei.
Comunitãþile din Regiune îºi identificã ºi îºi
definesc împreunã, drumul lor spre prosperitate. Se
aºteaptã de la noi sã fim o organizaþie orientatã spre
performanþã într-o regiune dezvoltatã, atractivã pentru
a trãi, a investi ºi a munci.
Prin intermediul REGIO, 3,726 miliarde de euro
sunt alocate României din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã pentru perioada 2007-2013. La
acestea se adaugã contribuþia naþionalã (publicã ºi
privatã) în valoare de 0,703 miliarde Euro, alocarea
totalã prin Programul REGIO fiind de 4,437 miliarde de
euro.
Regiunii Centru, formatã din judeþele Alba,
Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu - i-a fost alocat
un procent de 10,9 % din bugetul total al Programului
REGIO pentru întreaga þarã, respectiv 483,62 mil euro
pentru perioada 2007-2013).
La jumãtatea lunii iulie din anul 2009, dupã doi
ani de la lansarea REGIO, Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Centru a analizat modul cum rãspunde în faþa
comunitãþilor, a reprezentanþilor acestora, reuniþi în
Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã Centru ºi a
partenerilor contractuali, prin implementarea Programului Operaþional Regional.

Simion Creþu
Director general ADR Centru
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FONDURI REGIO
PENTRU ÎMBUNÃTÃÞIREA CONDIÞIILOR DE TRAI
ALE VÂRSTNICILOR DIN SIBIU
Un nou contract de finanþare nerambursabilã, semnat la Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru prin
Programul Operaþional Regional, va finanþa îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã pentru vârstnicii care stau în
Cãminul „Dr. Carol Wolff” din
Sibiu. Contractul semnat la
începutul lunii iulie prevede
utilizarea unui buget de peste 798
mii lei pentru „Creºterea
eficienþei energetice la Cãminul
pentru persoane vârstnice „Dr.
Carl Wolff” din Sibiu, prin izolare
termicã parþialã a clãdirii ºi
modernizarea instalaþiei de
încãlzire a apei menajere”.

Acest proiect a fost depus
anul trecut la sediul Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã
Centru ºi va fi finanþat prin Axa
Prioritarã 3 a Programului
Operaþional Regional. Pentru
Regiunea Centru este prima
cerere de finanþare aprobatã pe
domeniul major de intervenþie
3.2, ce urmãreºte reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ºi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cãminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl Wolff” a fost construit
între anii 1992-1994, cu finanþare integralã a Ministerului de Interne al Germaniei ºi acordã asistenþã permanentã
unui numãr de 106 vârstnici. În instituþie consumul de energie a devenit
foarte costisitor datoritã obligaþiei de a asigura persoanelor vârstnice o
cãldurã cu 2-3 grade mai mare decât într-o locuinþã obiºnuitã ºi datoritã
pierderilor mari de energie.

Astfel, pentru respectarea standardelor de viaþã impuse de MMSSF,
proiectul îºi propune sã reabiliteze centrul rezidenþial, sã schimbe circa
660 mp de geamuri ºi uºi ºi sã monteze 72 mp de panouri solare, într-o
perioadã de 11 luni, perioada de implementare a proiectului. Prin
alocarea a 657 mii lei, fonduri nerambursabile, proiectul are ca obiectiv
reducerea ºi eficientizarea consumului de energie, diminuarea poluãrii
fonice ºi mãrirea pe viitor a capacitãþii de cazare, ca urmare a
schimbãrii destinaþiei celor 3 camere de oaspeþi, obþinându-se încã 14
locuri pentru beneficiarii acestui gen de servicii sociale.

Dr. Carl Wolff

Asigurarea unui nivel
de trai decent ºi posibilitatea
de a trãi în condiþii mai bune
este un deziderat ce
contribuie la atingerea
obiectivului european al
coeziunii economice ºi
sociale. Este dreptul fiecãrui
om, care a muncit o viaþã
întreagã ºi a contribuit prin
munca sa la bugetul naþional,
de a i se asigura condiþii de
trai decent. Cu toþii
beneficiem, sau vom
beneficia, într-un fel sau
altul, de servicii sociale, iar
alocarea fondurilor
nerambursabile pentru acest
tip de servicii, în mod
echilibrat, demonstreazã
preocuparea Uniunii Europene
pentru creºterea calitãþii
vieþii prin alocarea de fonduri
destinate obþinerii de
rezultate calitative durabile
inclusiv în plan social.
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OBLIGATIVITATEA PUBLICÃRII DE ANUNÞURI PENTRU
BENEFICIARII DE FONDURI NERAMBURSABILE PRIN
REGIO
Þinând cont de instrucþiunea transmisã recent de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei,
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru anunþã firmele din Regiunea Centru cã, începând cu data de 25 iunie
2009, toþi operatorii economici beneficiari de fonduri nerambursabile, alocate prin Domeniile Majore de
Intervenþie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 ºi 5.3 ale Programului Operaþional Regional, trebuie sã publice un anunþ într-un
cotidian local, regional sau naþional în limba românã, în vederea atribuirii contractelor de lucrãri.

Logo-ul
beneficiarului
Instrumente Structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

TITLUL PROIECTULUI:
1. Numãr referinþã
2. Data publicãrii anunþului
3. Programul
4. Autoritatea de management
5. Alte informaþii
6. Note:

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Operatori economici care au primit finanþare în cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013,
Domeniile Majore de Intervenþie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 ºi 5.3, care nu au calitate de autoritate contractantã, în
sensul Art. 8 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune
de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sunt
obligaþi sã respecte OUG 34/2006 doar dacã se încadreazã în situaþiile stipulate la Art. 9 din ordonanþa amintitã.

Pentru restul situaþiilor, vor fi respectate „Instrucþiunile privind atribuirea contractelor de lucrãri, de
furnizare ºi de servicii aplicabile în cazul operatorilor economici care au primit finanþare în cadrul domeniilor
majore de intervenþie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 ºi 5.3 ale Programului Operaþional Regional 2007-2013”, respectiv
anexa 6 a contractelor de finanþare. Obligaþiile prevãzute de aceastã instrucþiune pot fi vizualizate pe site-ul ADR
Centru, www.adrcentru.ro, secþiunea Regio 2007-2013, Informaþii pentru solicitanþi, sau la urmãtorul link:
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoSolicitanti&eID=509.
Instrucþiunile reprezintã, de fapt, clarificãri sau noi interpretãri, transmise de cãtre Autoritatea de
Management a Programului Operaþional Regional. Acestea sunt rezultatul unor solicitãri de clarificare ale
organismelor intermediare, ce sunt necesare pentru a evita interpretarea diferitã a prevederilor legislative sau
contractuale. Cheltuirea fondurilor nerambursabile este condiþionatã de respectarea legislaþiei în domeniul
achiziþiilor publice, în mod unitar, indiferent de tipul de beneficiar, din domeniul public sau privat.

Construim viitorul
Regiunii Centru

Prevederile noii instrucþiuni transmisã de cãtre MDRL, se aplicã în cazul atribuirii contractelor de lucrãri,
de furnizare ºi de servicii de cãtre operatorii economici din Regiunea Centru. Conform acestei instrucþiuni,
beneficiarii de fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operaþional Regional, prin domeniile majore de
intervenþie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 ºi 5.3, au obligaþia de a transmite spre publicare, în cazul contractelor de
lucrãri, de furnizare ºi de servicii, un anunþ de participare la procedura de achiziþie specificã, într-un cotidian
local, regional sau naþional.
Anunþul de participare publicat în ziar, va trebui sã fie avizat în prealabil de cãtre ADR Centru, pentru a fi
demonstrat faptul cã sunt respectate regulile de identitate vizualã ale Programului Operaþional Regional.
Respectarea identitãþii vizuale este impusã de cãtre Uniunea Euopeanã ºi are rolul de a informa cetãþenii ºi toþi
cei interesaþi cã dezvoltarea, modernizarea respectivei unitãþi a fost realizatã prin fonduri nerambursabile
alocate pentru dezvoltare de cãtre Uniunea Europeanã ºi Guvernul României.
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La doi ani dupã lansarea Programului Operaþional Regional REGIO 2007-2013

AU FOST ATRASE PESTE 50 % DIN FONDURILE
ALOCATE REGIUNII CENTRU
Programul Operaþional Regional (REGIO) este un instrument de finanþare, aprobat de cãtre Comisia
Europeanã, prin care sunt alocate României fonduri europene nerambursabile pe perioada 2007-2013. Acest
fonduri provin de la Uniunea Europeanã ºi Guvernul României ºi sunt distribuite la nivelul regiunilor din România
prin procese complexe de evaluare ºi selecþie a diverselor proiecte depuse de cãtre potenþialii beneficiari. La
nivelul Regiunii Centru Organismul Intermediar delegat pentru implementarea programului este Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Centru.

Lansat în 13 iulie 2007 la Sibiu, Programul Operaþional Regional a alocat Regiunii Centru, formatã din
judeþele Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu, un procent de 10,9 % din bugetul total al REGIO pentru
întreaga þarã, respectiv 483,62 milioane euro pentru perioada 2007-2013.

Dupã doi ani de la lansarea programului, REGIO se implementeazã cu succes în Regiunea Centru. Au fost
lansate toate cele 12 domenii majore de intervenþie ale programului ºi au fost depuse un numãr de 317 proiecte la
nivelul Regiunii Centru, pânã la data de 30 iunie 2009. Aceste proiecte au o valoare totalã de 839,22 milioane euro
din care, suma solicitatã este de 601,78 milioane euro.

Miercuri 15 iulie 2009, membrii CDR Centru ºi mai mulþi invitaþi, inclusiv din mass media, au analizat
Stadiul implementãrii programului REGIO în Regiunea Centru, în cadrul unei întâlniri care a avut loc în cadrul
Centrului de Conferinþe al Consiliului Judeþean Covasna, situat în comuna Arcuº. În cadrul acestei evaluãri de
parcurs, participanþii au discutat despre Raportul anual privind implementarea Programului Operaþional Regional
ºi despre Raportul la
30.06.2009 privind stadiul
implementãrii REGIO la
nivelul Regiunii Centru.
Printre temele analizate sau numãrat discuþii
referitoare la concluziile
deduse în urma organizãrii
Conferinþei regionale privind
„Schimbãrile demografice ºi
consecinþele asupra
dezvoltãrii regionale Influenþe asupra proiectelor
finanþate prin Programul
Operaþional Regional”, care
a avut loc la Alba Iulia în luna
mai. În plus a fost evaluatã
informarea privind situaþia
domeniului major de
intervenþie 4.2 –
„ Re a b i l i t a r e a s i t u r i l o r
industriale poluate ºi
neutilizate ºi pregãtirea pentru noi activitãþi” al Programului Operaþional Regional la nivelul Regiunii Centru.
Participanþii la eveniment au analizat aspectele privind portofoliul de proiecte pe axele prioritare ale REGIO ºi
modul cum poate fi îmbunãtãþitã depunerea de proiecte pe axele prioritare unde sunt puþine proiecte.

La doi ani de la lansarea Programului, în
Regiunea Centru, din cele 317 de proiecte
depuse:
- 71 proiecte au fost
contractate: 7 proiecte în cadrul domeniul
2.1 al POR 2007-2013 – „Reabilitarea ºi
modernizarea reþelei de drumuri judeþene,
strãzi urbane – inclusiv
construcþia/reabilitarea ºoselelor de
centurã“, 1 proiect pe domeniul major de
intervenþie 3.3 – „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã“, 60
proiecte pe domeniul major de intervenþie
4.3 – „Sprijinirea dezvoltãrii
microintreprinderilor“, 2 proiect pe
domeniul major de intervenþie 5.1 –
„Restaurarea ºi valorificarea durabilã a
patrimoniului cultural, precum ºi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe“ ºi 1
proiect pe domeniul major de intervenþie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºterea calitãþii serviciilor turistice“, având o valoare totalã a sumei
solicitate de 82,82 milioane euro.
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- 31 proiecte se aflã în fazã precontractualã: 1 pe DMI 2.1, 2 pe DMI 3.2, 4 pe DMI 3.4, 1 pe DMI 4.1,
20 pe DMI 4.3 ºi 3 pe DMI 5.2 cu o
valoare totalã a sumei solicitate de
32,10 milioane euro;
- 153 proiecte au fost
respinse : 5 pe DMI 1.1, 15 de pe DMI
2.1, 1 de pe DMI 3.1, 1 de pe DMI 3.2, 7
de pe DMI 3.4, 5 de pe DMI 4.1, 89 de
pe DMI 4.3, 7 de pe DMI 5.1, 23 de pe
DMI 5.2;
- 62 de proiecte sunt în
diferite faze de evaluare ºi selecþie cu
o valoare totalã a sumei solicitate de
298,35 milioane euro.

În cadrul întâlnirii cu membrii
Consiliului pentru Dezvoltare
Regionalã, reprezentanþii ADR Centru
au subliniat cã valoarea totalã a sumei
solicitate a proiectelor contractate ºi
rãmase în evaluare, în cadrul REGIO,
la nivelul Regiunii Centru, la
30.06.2009, acoperã aproximativ 50,70% din fondurile alocate Regiunii pânã în anul 2013. Agenþia, în calitate de
Organism Intermediar pentru implementarea programului la nivelul acestei regiuni de dezvoltare, ºi-a
manifestat preocuparea faþã de gradul destul de ridicat, de aproape 48%, al ponderii proiectelor respinse. A
rezultat astfel necesitatea de a depune mai multe eforturi, pentru cã, deºi Regiunea Centru a atras fonduri pe
aproape toate axele, programului, încã existã cazuri de scriere defectuoasã de cereri de finanþare. La nivelul
Regiunii Centru este nevoie de un portofoliu solid de proiecte, depuse spre finanþare, pentru a asigura
dezvoltarea echilibratã a Regiunii, în folosul cetãþenilor ei.

Grafic, situaþia sumelor solicitate spre finanþare de cãtre proiectele depuse pânã la data de 30 iunie 2009
la sediul ADR Centru, ºi a bugetelor disponibile spre finanþare pe axe prioritare, aratã astfel:

Informaþii despre proiectele contractate prin REGIO pot fi obþinute pe site-ul ADR Centru,
www.adrcentru.ro, secþiunea „Regio 2007-2013”, domeniul „Lista proiecte contractate”, unde aceste date sunt
actualizate periodic.

O nouã premierã naþionalã în Regiunea Centru

SEMNAREA PRIMULUI CONTRACT DE FINANÞARE PE
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENÞIE 4.1 AL
PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL
Primul proiect care va beneficia de finanþare nerambursabilã prin fondurile alocate domeniului major de
intervenþie 4.1 al Programului Operaþional Regional se va derula în Regiunea Centru. Cu un buget de circa 85
milioane lei, proiectul
„Centru de afaceri Sibiu”
depus de cãtre SC
T R A N S C A R
INTERNAÞIONAL a fost
semnat de cãtre ADR
Centru, de beneficiar ºi
de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei exact când s-au
împlinit doi ani de la
lansarea programului
R E G I O î n Ro m â n i a .
Programul Operaþional
Regional a fost lansat în
iulie 2007 la Sibiu ºi
primul proiect din þarã
semnat pentru DMI 4.1 se
va derula tot în Sibiu.

Proiectul „Centru
de afaceri SIBIU” a fost
depus spre finanþare la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în cursul anului 2008 ºi urmãreºte, prin
activitãþile propuse, realizarea unei infrastructuri de afaceri care sã ducã la îmbunãtãþirea productivitãþii muncii
ºi a calitãþii produselor ºi serviciilor, dar ºi la
valorificarea resurselor materiale ºi a forþei de
muncã locale. Solicitând o sumã de peste 46
milioane lei ca fonduri nerambursabile, alocate
prin domeniul 4.1 al Programului Operaþional
Regional, beneficiarul va construi un centru de
afaceri modern, ce va funcþiona în municipiul
Sibiu, într-o clãdire de 15 etaje. Proiectul prevede,
de asemenea, conceperea unei strategii de
marketing ºi achiziþionarea de echipamente
tehnologice ºi mijloace informatice moderne,
pentru dotarea centrului. Contribuþia
beneficiarului la bugetul proiectului este de peste
38 milioane lei, iar durata de implementare se va
întinde pe o perioadã de 25 luni.
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Prin intermediul centrului, beneficiarul va oferi, pentru firmele ce vor fi gãzduite, diverse servicii de
tipul consultanþei în mai multe domenii, cursuri de instruire,
servicii de intermediere, dar ºi posibilitãþi de stabilire a unor
relaþii parteneriale între membrii centrului. La doi ani de la
încheierea proiectului, beneficiarul estimeazã cã în acest
centru de afaceri vor fi gãzduite 52 de firme, vor fi create un
numãr de 440 locuri de muncã, între care 41 de locuri de muncã
pentru personalul centrului. Un alt indicator din proiect
prevede creºterea cifrei de afaceri pentru firmele gãzduite în
cadrul centrului, în medie, cu 7-10% pe an.

Este un proiect de anvergurã care
are ca scop atragerea investiþiilor,
revigorarea ºi dezvoltarea economiei
locale ºi regionale. Prin acest centru,
beneficiarul va asigura IMM-urilor ºi altor
tipuri de organizaþii o serie de facilitãþi ºi
spaþii pentru desfãºurarea de activitãþi
economice de producþie ºi de prestãri
servicii. Fondurile nerambursabile sunt
alocate pe acest domeniu pentru dezvoltarea investiþiilor locale, pentru
valorificarea
Prin implementarea acestei iniþiative, beneficiarul
ºi-a stabilit indicatori ce trebuie sã fie realizaþi,
neîndeplinirea acestora putând avea un impact
nedorit asupra climatului economic local. Proiectul
va fi atent monitorizat ºi la finalizarea sa va aduce
plusvaloare economiei municipiului Sibiu.

Pe acest domeniu major de intervenþie, pânã la 30
iunie 2009, au fost depuse, la nivelul Regiunii Centru,
un numãr de 9 proiecte. Dintre acestea, un numãr de
cinci au fost respinse iar trei proiecte au rãmas în
evaluare. Aceastã cerere de finanþare este prima
care a fost semnatã pe acest domeniu, la nivel
naþional.

Primele rezultate concrete la nivel naþional ale accesãrii fondurilor nerambursabile

S-AU ÎNCHEIAT LUCRÃRILE LA TRONSONUL FINANÞAT DE
REGIO DIN ªOSEAUA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BRAªOV
La doi ani de la lansarea Programului Operaþional Regional, instrument
de finanþare nerambursabilã al Uniunii Europene, în Regiunea Centru se
încheie, în premierã naþionalã, primul proiect din punctul de vedere al
executãrii lucrãrilor. Proiectul „Varianta de ocolire a Municipiului Braºov – Faza
1” a fost aprobat spre finanþare prin domeniul major de intervenþie 2.1 a
Programului Operaþional Regional. Recepþia lucrãrii ºi darea în folosinþã a fost
fãcutã în 23.07.2009, în prezenþa domnului Vasile Blaga, ministrul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei, a domnului George Scripcaru, primarul
municipiului Braºov ºi a domnului Simion Creþu, directorul Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Centru.

Locuitorii din Braºov sunt primii beneficiari
ai acestui proiect fiindcã devierea
traficului greu din oraº înseamnã un mediu
mai curat, mai multã siguranþã, dar mai
ales dezvoltare economicã. Meritul este al
tuturor celor angrenaþi în derularea acestui
proiect, primãria care a depus ºi a urgentat
procedurile, experþii MDRL ºi ADR Centru
care ºi-au derulat eficient activitãþile, dar
ºi al constructorului, care ºi-a respectat
termenele ºi prevederile contractuale.
Suntem prima regiune a României care,
practic, prin încheierea lucrãrilor din acest
proiect, oferã primele rezultate vizibile ale
absorbþiei fondurilor europene. Deºi,
oficial, proiectul se va încheia doar la
finele lunii decembrie, fiindcã mai sunt
etape administrative ºi mai sunt fonduri de
rambursat primãriei braºovene, totuºi
acest proiect este un exemplu naþional,
sunt rezultate palpabile ce se pot vedea ºi
utiliza.

Depus la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru în
19.08.2008, proiectul „Varianta de ocolire a Municipiului Braºov – Faza
1” ºi-a încheiat lucrãrile majore propuse, la nici un an de la depunere.
Cu un buget de peste 81 milioane lei, din care peste 22 milioane lei
reprezintã fonduri nerambursabile, proiectul ºi-a atins obiectivul
propus de a îmbunãtãþi accesul regiunilor ºi mobilitatea populaþiei,
bunurilor ºi serviciilor, în vederea stimulãrii dezvoltãrii economice
durabile.
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Din bugetul proiectului s-au construit 6,43 km de ºosea, douã poduri ºi un pasaj, iar aceste fonduri au
permis finalizarea lucrãrilor la un
tronson al variantei rutiere de
ocolire a municipiului Braºov.
Finalizarea lucrãrilor permite
conectarea drumurilor judeþene
la reþeaua drumurilor naþionale ºi
la reþeaua TEN, realizeazã
legãtura între DN 11 (km 6+500) si
DN 13 (km 3+350), eliminã
suprasolicitarea sistemului rutier
existent prin preluarea pe
direcþia principalã de legãturã cu
drumurile naþionale a fluxurilor
majore care tranziteazã
Municipiul Braºov.

Se estimeazã cã aceastã
iniþiativã va diminua impactul
negativ asupra mediului ºi a
efectelor poluãrii datorate traficului rutier (construirea variantei de ocolire va prelua aproximativ 38% din
volumul traficului existent), va creºte
gradul de siguranþã a circulaþiei în
Municipiul Braºov, care este, în prezent,
una dintre zonele cu risc ridicat de
accidente din România, va reduce timpul
de cãlãtorie ºi, nu în ultimul rând,
contribuie la dezvoltarea mai rapidã a
Regiunii Centru ºi a Municipiului Braºov

Prezentarea Domeniului Major de Intervenþie 3.2 din
cadrul Programului Operaþional Regional
Domeniul major de intervenþie 3.2 al programului REGIO, parte a Axei Prioritare 3 – „Îmbunãtãþirea
infrastructurii sociale”, a fost denumit „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale” ºi a fost lansat în data de
28 ianuarie 2008.
Scopul acestui domeniu major de
intervenþie (DMI) îl constituie
îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii
pentru serviciile sociale, prin sprijin
acordat în mod echilibrat pe întreg
teritoriul þãrii, pentru asigurarea unui
acces egal al cetãþenilor la astfel de
servicii.
Prin Programul Operaþional Regional
se are în vedere cofinanþarea unor proiecte
vizând:
- centrele sociale cu destinaþie
multifuncþionalã care pot acoperi o
gamã variatã de servicii, cu scopul
de a ajuta persoanele în dificultate,
începând cu acceptarea lor în
centru, pânã la rezolvarea unor
probleme specifice cu care acestea se confruntã, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaþã independente ºi a competenþelor profesionale.
- investiþii în centrele rezidenþiale care asigurã servicii de cazare de lungã duratã, asigurându-se astfel un
cadru adecvat de gãzduire ºi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate.
Alocarea financiarã orientativã pentru
domeniul de intervenþie 3.2 “ Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale” este la nivel
naþional de 99,51 milioane euro, din care 10,63
milioane euro îi revin Regiunii Centru, pentru
perioada 2007-2013 din FEDR ºi bugetul de stat.
Solicitanþi eligibili în cadrul DMI 3.2 sunt:
? Autoritãþi ale administraþiei publice locale prin serviciile publice de asistenþã socialã
din subordine.
? Autoritãþi ale administraþiei publice locale
desemnate ca lider al unui parteneriat
încheiat cu un furnizor de servicii sociale de
drept public sau privat, acreditat în
condiþiile legii.
? Furnizori de servicii sociale, acreditaþi în
condiþiile legii:
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c.1. Furnizorii publici de servicii sociale: serviciul public de asistenþã socialã la nivel judeþean ºi local;
alte servicii publice specializate la nivel judeþean sau local; instituþiile publice care au constituite
compartimente de asistenþã socialã; unitãþi de asistenþã medico-socialã (dacã fac dovada acreditãrii
ca furnizor de
servicii sociale)
c.2. Furnizorii privaþi de servicii sociale, dupã cum urmeazã: asociaþii ºi
fundaþii constituite
în conformitate cu
prevederile Ordonanþei guvernului nr.
26/2000 cu privire la
asociaþii ºi fundaþii
cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, inclusiv
filiale ale asociaþiilor ºi fundaþiilor
internaþionale recunoscute în conformitate cu legislaþia
în vigoare în
România; unitãþi de
cult/ structuri ale
cultelor aparþinând cultelor religioase recunoscute în România (Anexa la Legea nr. 489/ 2006 privind
libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor, publicatã în Monitorul Oficial nr. 11/ 8.01.2007) ºi
constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaþii ºi asociaþii
constituite de culte.

Valoarea totalã a proiectului trebuie sã fie cuprinsã între minim 350.000 lei ºi maxim 3.500.000 lei.
Contribuþia proprie a beneficiarului
este de minim 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile ºi acoperirea
cheltuielilor neeligibile ale
proiectului în condiþiile rambursãrii
/ decontãrii ulterioare a
cheltuielilor din instrumente
structurale.
Proiectul trebuie sã se
încadreze în urmãtoarele categorii
de operaþiuni eligibile:
1.Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea ºi echiparea
clãdirilor pentru centre
sociale multifuncþionale;
2.Reabilitarea, modernizarea ºi
echiparea clãdirilor pentru
centre sociale rezidenþiale.

Activitãþile orientative, eligibile în cadrul proiectului pot fi:
? Modernizarea/extinderea
clãdirilor centrelor sociale
(spaþii de cazare, cantine,
grupuri sanitare etc.);
? Modernizarea/ extinderea
clãdirilor pentru înfiinþarea
de noi centre sociale;
? Modernizarea utilitãþilor
generale ºi specifice ale
centrelor sociale;
? Crearea/ modernizarea
facilitãþilor de acces pentru
persoane cu dizabilitãþi;
? Amenajarea unor ateliere de
lucru în cadrul centrelor
sociale;
? Dotarea cu echipamente
adaptate nevoilor
beneficiarilor de servicii
oferite de centrele sociale,
inclusiv echipamente pentru
persoane cu dizabilitãþi.
Lista activitãþilor eligibile de mai sus este orientativã. Alte activitãþi decât cele de mai sus pot fi considerate
eligibile dacã solicitantul justificã necesitatea derulãrii lor în scopul implementãrii în condiþii optime a
proiectului.
Pentru a fi eligibil sã depunã proiect în cadrul acestui domeniu major de intervenþie, solicitantul trebuie sã
aibã în vedere urmãtoarele aspecte:
1.
Sã se încadreze în categoria de solicitanþi eligibili pentru acest domeniu major de intervenþie
2.

Sã fie acreditaþi conform legii
pentru serviciile sociale care se
desfãºoarã în centrul social obiect al
proiectului, sau pe un serviciu social
similar în cazul în care proiectul
vizeazã extinderea centrului social
sau reabilitarea unei clãdiri în
vederea înfiinþãrii unui nou centru
social
3.
Trebuie sã dovedeascã calitatea
de proprietar / administrator sau are
în concesiune sau comodat imobilul
care face obiectul proiectului. De
asemenea imobilul care face obiectul
investiþiei trebuie sã îndeplineascã
cumulativ urmãtoarele condiþii: este
liber de sarcini; nu face obiectul unor
litigii în curs de soluþionare la
instan?ele judecãtoreºti cu privire la
situaþia juridicã; nu face obiectul revendicãrilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului
comun.
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Trebuie sã demonstreze capacitatea de a implementa proiectul: capacitatea operaþionalã ºi
administrativã de a implementa proiectul prin asigurarea resurselor necesare – materiale umane ºi
financiare.
5. Furnizorul de servicii sociale
trebuie sã aibã o vechime de cel
puþin un an de la înfiinþare la data
depunerii cererii de finanþare
6. Proiectul trebuie sã respecte
criteriile de eligibilitate incluse în
ghidul solicitantului
7. Trebuie anexate la cererea de
finanþare toate documentele
solicitate ca anexã în Ghidul
solicitantului. Vã rugãm sã
verificaþi existenþa tuturor acestor
documente utilizând Lista de
verificare pusã la dispoziþie în
Ghidul solicitantului
8. L a d e p u n e r e a c e r e r i i d e
finanþare þineþi cont de toate
precizãrile incluse în Ghidul
solicitantului la capitolul II.3.4 –
Depunerea cererii de finanþare

În cadrul acestui domeniu major de intervenþie se aplicã cererea deschisã de proiecte cu depunere continuã
pânã la utilizarea integralã a
fondurilor alocate.

Pânã la data de 31 iulie 2009 au
fost depuse la nivelul Regiunii
Centru, pe domeniul major de
intervenþie 3.2 erau depuse un
numãr de 11 proiecte având o valoare
totalã a sumei solicitate de
aproximativ 6,24 milioane euro. Din
acest 11 proiect, 1 proiect a fost
contractat, 2 sunt în fazã
precontractualã, 5 se aflã încã în
proces de evaluare ºi 3 proiecte au
fost respinse. Valoarea totalã a sumei
solicitate a proiectelor contractate,
aflate în fazã precontractualã sau în
evaluare pe acest domeniu este de
aproximativ 4,56 milioane euro,
rãmânând o sumã disponibilã de 6,07
milioane euro.

ÎN REGIUNEA CENTRU S-AU ÎNCHEIAT DEPUNERILE
DE PROIECTE PE DOMENIUL 5.1
AL PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru a anunþat la începutul lunii august faptul cã, începând cu
data de 30.07.2009, ora 16,00, a fost
suspendatã depunerea de cereri de finanþare
pentru Regiunea Centru, pe Domeniul Major de
Intervenþie 5.1 al Programului Operaþional
Regional. Acest domeniu prevede „Restaurarea
ºi valorificarea durabilã a patrimoniului
cultural, precum ºi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”, în cadrul Axei
Prioritare 5 – Dezvoltarea durabilã ºi
promovarea turismului. Un numãr de 33
proiecte au fost depuse pe axa destinatã
dezvoltãrii durabile a turismului, în vederea
restaurãrii ºi valorificãrii durabile a
obiectivelor de patrimoniu cultural ºi pentru
modernizarea infrastructurilor specifice din
Regiunea Centru.
Cererile de finanþare depuse de cãtre
potenþialii beneficiari pe acest domeniu ºi-au
propus ca activitãþi restaurarea ºi reabilitarea
centrelor istorice, cetãþilor medievale, a conacelor, mãnãstirilor, bisericilor ºi a altor obiective istorice cuprinse
în lista de patrimoniu naþional. Pânã în 29.07.2009 au fost depuse la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã
Centru un numãr de 23 proiecte din care 8 au fost respinse. În ultima zi de depunere au mai fost primite încã 10
cereri de finanþare. Douã proiecte au fost contractate pânã în prezent pe acest domeniu, suma solicitatã ca
finanþare nerambursabilã de aceste douã proiecte fiind de 13,34 milioane euro. Alte opt proiecte au fost respinse.
Pânã la jumãtatea lunii august trei proiecte depuse pe DMI 5.1 încã nu au intrat în faza de evaluare. Cele 20 de
proiecte rãmase în etapa de evaluare solicitau spre finanþare peste 45,74 milioane euro. Dintre aceste proiecte
depuse pânã la închiderea termenului limitã,
cele care vor trece toate etapele de evaluare ºi
vor fi propuse spre finanþare dar care, prin
Regiunea de
epuizarea fondurilor alocate domeniului, nu vor
Dezvoltare
mai avea buget disponibil, vor intra pe lista de
rezerve urmând ca, în cazul unei realocãri a
CENTRU
fondurilor, sã fie contractate în funcþie de
criteriul primul venit primul servit.
Decizia suspendãrii depunerii de proiecte a fost
luatã de cãtre Autoritatea de Management a
Programului Operaþional Regional - Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei datoritã
depãºirii, prin proiectele contractate sau aflate
în evaluare, a bugetului alocat domeniului cu
mai mult de 150%. Bugetul de 25,15 milioane
euro disponibil ca finanþare nerambursabilã a
fost depãºit ca sumã solicitatã spre finanþare cu
peste 180 la sutã.
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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
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Serviciul Secretariat Comitete Regionale INTERIOR TEL. 274
JORJ ELENA MONICA - Expert programe
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

DEPARTAMENT ORGANISM INTERMEDIAR
MARIA IVAN - DIRECTOR - INTERIOR TEL. 113

Serviciul Secretariat INTERIOR TEL. 111
CRISTINA FOSTOC - Expert
ANA MARIA BUJENIÞÃ - Referent

Serviciul Evaluare, Selectie ºi Contractare, INTERIOR TEL. 212
DAN POPA - Sef Serviciu

DEPARTAMENT POLITICI REGIONALE

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
Serviciul Planificare, Programe ºi Monitorizare POR INTERIOR TEL. 282
UDREA TUDOR IONUÞ - Expert programe

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
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERIOR TEL. 124
NICOLAE CIOBOTA – ªef Serviciu
ONIGA DANIEL – Referent
CLAUDIU JURJ – Conducãtor Auto
VIORICA MIHALI – Muncitor Întreþinere
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
Birou Regional Sibiu- telefon 0269 210 056
Bv. General Magheru, nr. 14, Sibiu
VIOREL CRÎJMAR – ªef Birou
CARMEN POPESCU – Expert economic
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