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Bugetulalocatpentru
PORCentru2021-2027
estede1,39miliardeeuro

(Interviu cu Simion Creþu, directorul general al ADR Centru)

Reporter: Cum a fost influen-
þatã activitatea Agenþiei de pan-
demia de Covid 19?

Simion Creþu: Total neprevã-
zutã, situaþia declanºatã de pan-

demia COVID 19, a adus cu sine,
atât la nivel naþional, cât ºi re-
gional sau local, o suitã de
schimbãri rapide în domeniul
muncii, pentru toþi, inclusiv

pentru ADR Centru. A fost afec-
tatã activitatea noastrã cu po-
tenþialii solicitanþi de fonduri, cu
beneficiarii, dar ºi cu cetãþenii ºi
cu partenerii noºtri naþionali sau
internaþionali. Nu putem afirma
cã activitatea Agenþiei a trecut
insesizabil prin acest fenomen,
dar putem afirma cã ne-am
adaptat rapid noilor cerinþe ºi
modalitãþi de lucru, impuse de
restricþiile stãrii de urgenþã de-
clarate în martie 2020. ADR Cen-
tru este una din organizaþiile
care s-a adaptat rapid la noua si-
tuaþie, iar activitãþile noastre ge-
nerale nu au avut de suferit ci, în
anumite domenii, chiar s-au
îmbunãtãþit. Din acea perioadã -
martie 2020 - activitatea de tele-
muncã continuã pânã în pre-
zent în cadrul Agenþiei.

Pandemia ºi noile condiþii de
muncã au venit cu avantaje ºi
dezavantaje, atât pe plan profe-
sional ºi instituþional, cât ºi în
planul personal al angajaþilor.
Acel moment de translaþie a
muncii de birou în munca de
acasã s-a suprapus cu fenome-
nul de la nivel naþional. Din feri-
cire, la noi conversia a fost foar-
te scurtã, iar continuarea activi-
tãþii a avut loc normal. Practic,
cu ajutorul procedurilor de lu-
cru adaptate ºi prin pãstrarea
termenelor de execuþie a sarci-
nilor, prin coordonare ºi eficien-
tizare, timpii de inactivitate din
an um i te ac t i v i tãþ i au fo s t
înlãturaþi.

Privind în ansamblu, activita-
tea Agenþiei nu a suferit din cau-
za pandemiei, ci ne-a ajutat sã
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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Centru pregãteºte condi-
þiile necesare pentru a deveni Autoritate de Management (AM), dupã
cum ne-a spus Simion Creþul, directorul general al Agenþiei. Acest lu-
cru se întâmplã dupã ce, anul trecut, s-a decis ca Agenþiile pentru
Dezvoltare Regionalã din þarã sã devinã Autoritãþi de Management
pentru viitoarele Programe Operaþionale Regionale (POR) în perioa-
da 2021-2027, fiecare regiune urmând sã aibã propriul sãu Program
Operaþional Regional.
ADR Centru coordoneazã procesul de planificare ºi programare a
dezvoltãrii la nivel regional, cu accent pe investiþiile în infrastructurã
ºi în domeniul urban, având, în acelaºi timp, rolul de Organism Inter-
mediar pentru derularea fondurilor nerambursabile alocate prin Pro-
gramul Operaþional Regional (POR) 2014-2020 la nivelul celor ºase
judeþe ce fac parte din Regiunea Centru. POR are ca brand sintagma
REGIO ºi este unul dintre cele ºapte programe operaþionale pentru

finanþare cu fonduri europene alocate din Instrumentele Structurale,
care se implementeazã în România. Pentru celelalte programe ope-
raþionale existã structuri guvernamentale, care au rolul de Autoritãþi
de Management ºi care au entitãþi subordonate, pe care le coordone-
azã în calitate de AM-uri, iar proiectele, fondurile derulate ºi rezultate-
le obþinute sunt monitorizate prin acestea.
Printre altele, Simion Creþu ne-a precizat, într-un amplu interviu pe care ni
l-a acordat în luna februarie: "Avem o schemã a fondurilor nerambursabi-
le ce vor fi alocate de Uniunea Europeanã României în perioada
2021-2027, precum ºi modul de lucru care a determinat bugetul regional.
În baza acestei scheme putem estima cã suma totalã care ar putea fi atra-
sã în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 depãºeºte 1,2 miliarde euro.
Asta în condiþiile în care în perioada 2007-2013 am avut o alocare de
aproape 700 milioane euro, inclusiv cu contrapartida naþionalã, iar în
exerciþiul2014-2020,alocarearegionalãafostdecirca860milioaneeuro".
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ne eficientizãm ºi sã vedem noi-
le oportunitãþi pe care le oferã
digitalizarea muncii. Ne-am
atins þintele majore stabilite ºi
procesul de implementare a
Programului Operaþional Regio-
nal 2014-2020 a decurs conform
programãrii.

În acelaºi timp însã, anul 2020
ne-a adus ºi sarcini suplimenta-
re. Practic, anul trecut s-a decis
ca Agenþiile pentru Dezvoltare
Regionalã din þarã sã devinã Au-
toritãþi de Management (AM)
pentru viitoarele Programe
Operaþionale Regionale (POR) în
perioada 2021-2027, fiecare re-
giune urmând sã aibã propriul
sãu Program Operaþional Re-
gional, dupã cum este ºi firesc,
deoarece oportunitãþile ºi nece-
sitãþile din fiecare regiune sunt
diferite. Aceste viitoare atribuþii
impun demersuri ample pentru
pregãtirea preluãrii ºi derulãrii
tuturor activitãþilor subsecven-
te. Vorbim de activitãþi de ela-
borare a specificului tuturor
prioritãþilor de investiþii, de de-
signul viitorului Program Opera-
þional Regional la nivelul Regiu-
nii Centru, pliat pe prioritãþile

Comisiei Europene ºi adaptat la
nevoile regionale de finanþare.
Acest proces necesitã studiu
îndelungat, studii locale, analiza
lor ºi discuþii cu entitãþile din re-
giune pentru a putea elabora un
document de programare cât
mai complet, dar ºi o suitã de
proceduri de lucru interne spe-
cifice ºi negocieri ample cu Co-
misia Europeanã.

Tot în aceastã perioadã, am
încercat sã venim în sprijinul ce-
tãþenilor ºi prin evenimentele
derulate prin Centrul Europe Di-
rect Regiunea Centru, orga-
nizând evenimente online, pe
tema antreprenoriatului, pe
tema protejãrii ºi dezvoltãrii
sustenabile a mediului ºi pentru
copiii ºi profesorii din regiune,
am avut competiþii online, pe
teme de reciclare creativã sau
predare de lecþii cu subiecte eu-
ropene.

Reporter: Aþi primit semnale
din regiune cã au fost abando-
nate/amânate/anulate proiecte
europene din cauza crizei?

Simion Creþu: Toate proiecte-
le finanþate prin Programul Ope-
raþional Regional 2014-2020, pe

care le monitorizãm în cele ºase
judeþe ale r egi un i i - A lb a ,
Braºov, Covasna, Harghita,
Mureº ºi Sibiu - au prevãzut în
cererile de finanþare aferente
câte un calendar de derulare a
activitãþilor din proiect ºi orice
modificare a acestuia care duce
la prelungirea perioadei de im-
plementare trebuie sã fie trans-
mis cãtre ADR Centru. De aceea,
putem afirma cã pandemia nu a
generat rezilieri de contracte de
finanþare. Lucru care este în ace-
laºi timp foarte normal.

Pentru mediul privat, mai ales
în aceastã perioadã în care acti-
vitatea a fost redusã sau a sta-
gnat, pe fondul crizei economi-
ce, finanþarea nerambursabilã
de care au dispus a reprezentat
un sprijin foarte important în
depãºirea situaþiilor menþiona-
te, în continuarea procesului de
dezvoltare, în pãstrarea locurilor
de muncã.

În ceea ce priveºte autoritãþile
publice locale, rezilierea unui
contract de finanþare reprezintã
un caz excepþional cu care, în
aceastã perioadã, nu ne-am
confruntat.

Pe de altã parte, dacã vorbim
de amânãri sau prelungiri ale
perioadelor de implementare,
subliniem cã au fost transmise
cereri din partea beneficiarilor,
ei putând solicita prelungirea
termenelor în proiecte, pe baze
bine justificate justificat. Acest
gen de amânãri s-au acordat ºi
înainte de pandemie ºi se vor
acorda în continuare, la solicitã-
rile transmise de beneficiari,
conform specificaþiilor din Ghi-
duri. Este important ca toate
proiectele sã se finalizeze pânã
în 31.12.2023, termenul maxim
pentru implementarea POR
2014-2020.

Reporter: Câþi bani din buge-
tul european 2021-2027 revin
regiunii pe care o gestionaþi?

Simion Creþu: Cititorii Revistei
Bursa Construcþiilor trebuie sã
fie familiarizaþi cu regulile de
alocare a fondurilor europene,
pentru cã rãspunsul la aceastã
întrebare este foarte complex.
În acest moment, nu putem
spune cã vom avea o anumitã
sumã, în schimb pregãtim con-
diþiile pentru ca ADR-urile sã de-
vinã AM-uri, deoarece suntem
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în plin proces de negociere cu
Comisia Europeanã. Avem o
schemã a fondurilor nerambur-
sabile ce vor fi alocate de Uniu-
nea Europeanã României în pe-
rioada 2021-2027, precum ºi
modul de lucru care a determi-
nat bugetul regional. În baza
acestei scheme putem estima
cã suma totalã care ar putea fi
atrasã în Regiunea Centru prin
POR 2021-2027 depãºeºte 1,2
miliarde euro. Asta, în condiþiile
în care în perioada 2007-2013
am avut o alocare de aproape
700 milioane euro, inclusiv cu
contrapartida naþionalã, iar în
exerciþiul 2014-2020 alocarea
regionalã a fost de circa 860 mi-
lioane euro.

În cadrul bugetului pe termen
lung al UE pentru 2021-2027,
Comisia Europeanã (CE) propu-
ne modernizarea politicii de co-
eziune, principala politicã de in-
vestiþii a UE ºi una dintre cele
mai tangibile expresii ale solida-
ritãþii. Bazându-se pe un buget
de 373 miliarde euro în angaja-

mente pentru perioada 2021-
2027, viitoarea politicã de coe-
ziune are, din perspectiva inves-
tiþiilor, capacitatea de a contri-
bui la reducerea decalajelor din-
tre þãrile ºi regiunile europene.

Având în vedere propunerile
CE ºi negocierile purtate pânã în
momentul de faþã, investiþiile
politicii de coeziune în perioada
2021-2027 se vor axa pe cinci
obiective investiþionale, dupã
cum urmeazã:
l Europa mai inteligentã,

prin inovare, digitalizare, tran-
sformare economicã ºi sprijini-
rea întreprinderilor mici ºi mijlo-
cii;
l Europa mai verde, fãrã

emisii de carbon, prin punerea
în aplicare a Acordului de la Pa-
ris ºi investiþii în tranziþia ener-
geticã, energia din surse rege-
nerabile ºi combaterea schim-
bãrilor climatice;
l Europa mai conectatã, cu

reþele strategice de transport ºi
digitale;
l Europa mai socialã, prin

realizarea pilonului european al
drepturilor sociale ºi sprijinirea
calitãþii locurilor de muncã, a
învãþãmântului, a competenþe-
lor, a incluziunii sociale ºi a acce-
sului egal la sistemul de sãnãta-
te;
l Europa mai apropiatã de

cetãþenii sãi, prin sprijinirea stra-
tegiilor de dezvoltare conduse
la nivel local ºi a dezvoltãrii ur-
bane durabile în UE.

Alocarea totalã de fonduri pro-
pusã de CE pentru România
pentru perioada 2021-2027, în
preþuri curente, este de 31,35
miliarde euro (propunere tran-
smisã de CE la începutul lunii
noiembrie 2020), din care:
l 17,437 miliarde euro din

Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, inclusiv facilitatea
Interreg;
l 2,14 mil iarde euro din

Fondul European de Tranziþie
Justã
l 3,54 mil iarde euro din

Fondul de Coeziune
l 8,24 mil iarde euro din

Fondul Social European FSE+
De asemenea, pentru perioada

de programare 2021-2027, pro-
punerile CE au adus o serie de
mãsuri de simplificare în imple-
mentarea fondurilor structurale,
dar ºi mãsuri care pentru Rom-
ânia ar putea determina piedici
în accesarea fondurilor, cum ar
fi: revenirea la regula N+2 în ce
priveºte decomiterea fonduri-
lor, iar TVA-ul devine neeligibil,
cu excepþia investiþiilor sub 5
milioane euro.

În baza propunerilor CE, Gu-
vernul României a aprobat o se-
rie de Memorandumuri care sã
sprijine procesul de programare
pentru perioada 2021-2027.
Astfel, la începutul lunii septem-
brie 2018, a fost adoptat Memo-
randumul privind pregãtirea do-
cumentelor naþionale de pro-
gramare a finanþãrilor din fon-
duri europene post-2020, iar în
luna decembrie 2018 au fost
adoptate alte 4 Memorandumu-
ri încheiate între Guvern ºi mini-
sterele de resort privind imple-
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mentarea planurilor de acþiune
pentru îndeplinirea condiþiilor
favorizante. Tot din perspectiva
îndeplinirii condiþiilor favorizan-
te de cãtre România, Ministerul
Fondurilor Europene a creat un
Grup de lucru interinstituþional
care sã monitorizeze stadiul
îndeplinirii acestor condiþii.

Ministerul Fondurilor Europe-
ne coordoneazã procesul de ne-
gociere cu CE pentru perioada
de programare 2021-2027 pri-
vind Politica de coeziune ºi este
responsabil de elaborarea Acor-
dului de Parteneriat. Începând
cu 2019, au fost demarate nego-
cierile informale cu CE privind
pregãtirea documentelor de
programare ale României pen-
tru perioada 2021-2027. Astfel,
în cursul anului 2019 au avut loc
cinci runde de negocieri infor-
male având ca subiect arhitec-
tura propusã privind programe-
le operaþionale pentru perioada
2021-2027, precum ºi nevoile de
finanþare ale României, iar în
cursul anului 2020 au mai avut
loc douã runde de negociere cu
CE, în aceastã perioadã de-
rulându-se cea de a treia rundã
de negociere.

La sfârºitul lunii februarie
2020, Guvernul României a
adoptat Memorandumul cu
tema "Programele operaþionale/
naþionale ºi arhitectura institu-
þionalã de gestionare a fonduri-
lor europene aferente Politicii

de Coeziune 2021-2027", docu-
ment completat ulterior cu serie
de acte normative care au stabi-
lit arhitectura pentru implemen-
tarea fondurilor europene în pe-
rioada 2021-2027, printre aces-
tea n um ãr ân du- s e º i H G
936/05.11.2020, privind aproba-
rea cadrului general necesar în
vederea implicãrii autoritãþilor
ºi instituþiilor din România în
procesul de programare ºi ne-
gociere a fondurilor externe ne-
rambursabile aferente perioadei
de programare 2021-2027 ºi a
cadrului instituþional de coordo-
nare, gestionare ºi control al
acestor fonduri.

Astfel, sunt propuse nouã pro-
grame operaþionale gestionate
la nivel naþional ºi opt programe
operaþionale regionale care vor
fi gestionate la nivelul regiuni-
lor de dezvoltare, dupã cum ur-
meazã:

1. Programul Operaþional
Dezvoltare Durabilã (PODD)

2. Programul Operaþional
Transport (POT)

3. Programul Operaþional
Creºtere Inteligentã, Digitalizare
º i I n s tr um en te F i n an c i ar e
(POCIDIF)

4. Programul Operaþional Sã-
nãtate (POS)

5. Programul Operaþional
Educaþie ºi Ocupare (POEO)

6. Programul Operaþional
Incluziune ºi Demnitate Socialã
(POIDS)

7. Programul Operaþional
Asistenþã Tehnicã (POAT)

8. Programul Operaþional
Tranziþie Justã (POTJ)

9. Programul Operaþional
de Cooperare Teritorialã Euro-
peanã (POCTE)

10. Programele Operaþionale
Regionale - implementate la ni-
vel de regiune (8 POR).

Programele Operaþionale Re-
gionale vor avea ca Autoritãþi de
Management Agenþiile pentru
Dezvoltare Regionalã, aflate în
coordonarea operaþionalã a Mi-
nisterului Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Administraþiei. Pentru
toate programele operaþionale
funcþia contabilã ºi atribuþiile fi-
nanciare orizontale ce derivã
din relaþia cu Comisia Europea-
nã sunt îndeplinite de Autorita-
tea de Certificare ºi Platã de la
nivelul Ministerului Finanþelor
Publice. În acest sens a fost
adoptatã OUG 122/29.07.2020
privind unele mãsuri pentru asi-
gurarea eficientizãrii procesului
decizional al fondurilor externe
nerambursabile destinate dez-
voltãrii regionale în România.

Investiþiile în dezvoltare regio-
nalã se vor axa mai ales pe pri-
mele douã obiective ale CE. Ace-
stor prioritãþi li se vor aloca între
55% ºi 75% din resursele FEDR ºi
ale Fondului de coeziune, în
funcþie de prosperitatea relativã
a statelor membre. Astfel, pen-
tru România, în special pentru

regiunile mai puþin dezvoltate,
minim 25% din resursele FEDR
de la nivel naþional vor fi alocate
pentru Obiectivul de Politicã 1 -
O Europã mai inteligentã ºi mi-
nim 30% din resursele FEDR ºi
FC pentru Obiectivul de Politicã
2 - O Europã mai verde. De ase-
menea, dimensiunea urbanã a
politicii de coeziune are o im-
portanþã semnificativã fiindu-i
alocat un minim de 6% din FEDR
pentru dezvoltare urbanã dura-
bilã ºi printr-un nou program de
colaborare în reþea ºi de consoli-
dare a capacitãþilor dedicat au-
toritãþilor urbane, sub denumi-
rea Iniþiativa Urbanã Europeanã.

Având în vedere desemnarea
ADR-urilor ca Autoritãþi de Ma-
nagement pentru Programele
Operaþionale Regionale, þinând
cont de Memorandumul adop-
tat de Guvernul României pri-
vind arhitectura programelor
operaþionale pentru perioada
de programare 2021-2027, ADR
Centru a demarat procesul de
elaborare a POR 2021-2027 pen-
tru Regiunea Centru.

Astfel, plecând de la propune-
rea MFE de structurã a POR-uri-
lor regionale, de la tipurile de in-
vestiþii eligibile a fi incluse la fi-
nanþare prin FEDR cuprinse în
propunerile de Regulamente ale
CE pentru perioada 2021-2027
ºi de la nevoile existente la nivel
regional ºi dezbaterile din ca-
drul grupurilor de lucru regiona-
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le, s-a fãcut o propunere de
structurã POR 2021-2027 pentru
Regiunea Centru, aceasta fiind
transmisã spre consultare ºi par-
tenerilor regionali. Rezultatul
acestei consultãri s-a concreti-
zat în primirea observaþiilor ºi
propunerilor de la entitãþi regio-
nale, acestea fiind analizate ºi
integrate în documentul de
programare.

În perioada mai-iunie 2020,
echipa ADR Centru a elaborat
versiunea "0" a POR 2021-2027
pentru Regiunea Centru, pe
structura de program inclusã în
propunerile CE de Regulamente
europene. În acest sens, au avut
loc o serie consultãri cu parte-
nerii de la nivel naþional - MFE ºi
MDLPA, cu reprezentanþii CE,
fiind transmisã cãtre aceste in-
stituþii propunerea de Program
pentru Regiunea Centru ºi au
fost analizate observaþiile pe

marginea acestui document,
despre cum trebuie incluse in-
formaþiile în cadrul Programu-
lui, cum pot fi stabiliþi indicatorii
ºi acþiunile propuse, tipurile de
finanþãri eligibile/neeligibile,
modul de corelare cu politicile
naþionale ºi cu celelalte progra-
me operaþionale propuse. În
acelaºi timp, pentru a susþine la
nivelul Programului diferite ti-
puri de intervenþii, s-au solicitat
partenerilor regionali o serie de
date care sã fundamenteze ne-
voile ºi intervenþiile propuse -
pe partea de eficienþã energeti-
cã ºi mediu, pe infrastructurã de
transport ºi dezvoltare urbanã.

La începutul verii anului trecut
s-au primit observaþii ºi propu-
neri de la CE ºi ministere, aces-
tea fiind analizate în cadrul vide-
oconferinþelor cu reprezentanþii
instituþiilor menþionate. Pânã în
data de 10 iulie 2020, partenerii

regionali au transmis propuneri
care, în limita posibilitãþilor, au
fost incluse în urmãtoarea va-
riantã a Programului Operaþio-
nal Regional.

În perioada august - septem-
brie 2020, ADR Centru a consoli-
dat propunerea de program,
fiind preluate observaþiile tran-
smise atât din þarã, cât ºi de cã-
tre Directoratul General (DG)
Regio din cadrul Comisiei Euro-
pene, vers iunea "1" a POR
2021-2027 pentru Regiunea
Centru, care include indicatorii
ºi detaliazã intervenþiile propu-
se, fiind transmisã din nou par-
tenerilor regionali pentru con-
sultare ºi, de asemenea, cãtre
MFE ºi DG Regio, la începutul lu-
nii octombrie 2020.

Viziunea POR 2021-2027 pre-
vede ca Regiunea Centru sã de-
vinã o regiune mai curatã, atrac-
tivã pentru locuitori i sãi ºi

turiºti, cu o economie competi-
tivã bazatã pe cunoaºtere ºi ino-
vare în care grija pentru mediu
ºi utilizarea raþionalã ºi durabilã
a resurselor sã fie scopul fiecãrui
cetãþean.

Acesta cuprinde intervenþii pe
toate cele cinci obiective de po-
liticã ale UE ºi este format din
ºapte axe prioritare:

1. O regiune competitivã
prin inovare, digitalizare ºi între-
prinderi dinamice;

2. O regiune digitalã;
3. O regiune cu comunitãþi

prietenoase cu mediul;
4. O regiune accesibilã;
5. O regiune educatã;
6. O regiune atractivã;
7. Asistenþã tehnicã.
Bugetul alocat pentru POR

Centru 2021-2027 este de 1,39
miliarde euro, din care 1,181 mi-
liarde euro sunt alocaþi din
FEDR.
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Reporter: Care este gradul de
absorbþie, la nivel regional, a
fondurilor alocate din bugetul
precedent?

Simion Creþu: La nivelul Re-
giunii Centru, am încheiat anul
2020 cu un grad de absorbþie al
POR 2014-2020, conform þinte-
lor stabilite, respectiv de 30%.
Trebuie subliniat cã toate pro-
iectele depuse pentru obþinerea
de finanþare prin Pro-
gramul Operaþional
Regional 2014-
2020 au o valoa-
re totalã cumu-
latã de peste
3 , 5 m i l i ar de
euro, din care
2,66 mi l iarde
euro sunt fondu-
r i europene ne-
rambursabile solicita-
te pentru realizarea de noi
construcþii, lucrãri de moderni-
zare sau extindere a construcþii-
lor existente, investiþii în siste-
me inteligente de iluminat pu-
blic, reabilitare termicã a clãdiri-
lor, crearea de piste de biciclete
ºi parcuri, restaurare obiective
turistice, dezvoltare de afaceri ºi
achiziþia de echipamente. Dupã
evaluarea cererilor de finanþare
depuse, pânã în prezent, peste
920 de contracte de finanþare au
fost semnate, cu o valoare totalã
a bugetului alocat pentru inve-
stiþii de peste 1,6 miliarde euro,
din care mai mult de 1,16 miliar-
de euro reprezintã fondurile ne-
rambursabile solicitate din Pro-

gramul Operaþional Regional.
Alte 94 de cereri de finanþare,
având o valoare de peste 100
milioane euro, sunt în fazã pre-
contractualã, urmând sã fie fo-
arte curând aprobate pentru fi-
nanþare de cãtre Autoritatea de
Management a Programului
Operaþional Regional din cadrul
MDLPA.

Pentru evaluarea gradului de
absorbþie trebuie luat în

considerare faptul
cã POR 2014-2020

a fost aprobat
relativ târziu la
nivel european
ºi lansat doar în
anul 2016 la ni-

vel naþional ºi
regional. În ace-

laºi timp, pe par-
cursul anilor au fost

lansate ºi relansate apeluri,
structura programului s-a modi-
ficat succesiv, prin diversificarea
axelor de finanþare de la 12, câte
erau iniþial la 15, câte sunt în
prezent. Avem încã domenii de
finanþare deschise depunerii de
proiecte ºi subliniem cã, în no-
iembrie 2020, mediul privat a
depus 237 de cereri de finanþare
a cãror valoare a depãºit cu
3200% valoarea disponibilã.
Prin aceste date vrem sã atra-
gem atenþia asupra ideii cã pro-
iec te le f in an þate p r in PO R
2014-2020 mai au la dispoziþie
încã trei ani pentru finalizarea
implementãrii contractelor.

Mediul de afaceri reprezentã

categoria de beneficiari cu cea
mai mare ºi mai bunã dinamicã
în implementare. În ceea ce pri-
veºte autoritãþile publice locale,
implementarea proiectelor eu-
ropene implicã derularea unor
proceduri complexe de achiziþii,
unde apar contestaþii, sau reluã-
ri dacã nu se prezintã nimeni, un
proces destul de dificil, astfel cã
abia dupã semnarea contracte-
lor de execuþie pot trece la lu-
crãrile efective de modernizare,
reabilitare, respectiv plãþi ºi
rambursare bani cheltuiþi. De
aceea, þinând cont cã în perioa-
da 2017-2020 s-au lansat multe
cereri de depuneri proiecte pe
POR, iar primele contracte de fi-
nanþare s-au semnat în luna
aprilie 2017, în cei trei ani de im-
plementare a contractelor POR
2014-2020, gradul de absorbþie
regional atins este unul realist,
iar în acest an, 2021, o sã încer-
cãm sã dublãm acest procent.
Prin toate proiectele contracta-
te, credem cã vom ajunge la o
sumã de aproape un miliard de
euro atrasã în regiune, pânã la
finalul anului 2023.

Reporter: Ce proiecte au fost
depuse/aprobate pentru exerci-
þiul 2021-2027?

Simion Creþu: Într-unul dintre
rãspunsurile noastre preceden-
te am precizat paºii efectuaþi
pânã în prezent în pregãtirea
p er i o adei de p r o gr am ar e
2021-2027, respectiv în pregãti-
rea POR 2021-2027 în cazul no-
stru. Þinând cont cã acum pre-

gãtim noul program, este evi-
dent cã exerciþiul 2021-2027
încã nu a fost demarat. De fapt,
POR 2021-2027 nu a fost lansat,
deci nu pot exista proiecte de-
puse sau aprobate pentru viito-
rul program.

Referitor la intenþiile de finan-
þare pentru perioada 2021-
2027, am consultat potenþialii
solicitanþi din mediul public ºi
le-am solicitat fiºe de proiecte
pe care intenþioneazã sã le de-
punã spre finanþare pe viitorul
program. Aceste fiºe ne-au aju-
tat pentru a genera o imagine a
domeniilor de finanþare pe care
ei le considerã majore ca impor-
tanþã, precum ºi o estimare a
unui buget pentru 2021- 2027.
Concret, pânã în acest moment
s-au strâns peste 800 de poten-
þiale propuneri de proiecte,
doar la nivelul administraþiei pu-
blice locale, fiºe a cãror valoare
totalã depãºeºte 5,5 miliarde
euro, adicã de peste 5 ori mai
mult decât ar putea fi alocarea
regionalã pentru viitoarea pe-
rioadã. La acestea se vor adãuga
cereri de finanþare care nu au
fost prevãzute pe fiºe, care vor
apãrea dupã lansarea efectivã a
Programului ºi, bineînþeles, fo-
arte multe proiecte ale mediului
privat. Este evident faptul cã nu
le vom putea finanþa pe toate,
de aceea suntem preocupaþi de
toate detaliile noului program,
pentru a avea o ratã de succes
cât mai mare peste 7-8 ani.

Aºa cum am menþionat, ADR
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"În cadrul POR,
proiectele «smart» apar

ca soluþii aplicate în
domeniul dezvoltãrii urbane,

respectiv oraºe
«mai inclusive», care
creeazã oportunitãþi

egale pentru
toþi".



Centru este, în momentul redac-
tãrii interviului (februarie 2021),
la versiunea 1 a POR 2021-2027.
Dupã finalizarea negocierilor cu
Comisia Europeanã va fi redac-
tatã o fo r m ã f i n a lã a PO R
2021-2027 la nivel regional,
pentru toate regiunile þãrii, de
cãtre toate ADR-urile. Pentru a
reuºi sã elaborãm o formã cât
mai bunã ºi adaptatã nevoilor
regionale, CE ne sprijinã prin
programe de asistenþã tehnicã,
prin discuþii ºi întâlniri online
Ministerul Fondurilor Europene,
precum ºi cu alte regiuni euro-
pene care deja au experienþã în
rolul de Autoritãþi de Manage-
ment.

Programul Operaþional Regio-
nal 2021-2027 pentru Regiunea
Centru este un document stra-
tegic de programare care aco-
perã domeniile specializare in-
teligentã ºi inovare, IMM-uri, di-
gitalizare, eficienþã energeticã,
dezvoltare urbanã, mobilitate ºi
conectivitate, biodiversitate, in-
frastructura educaþionalã, tu-
rism ºi culturã/patrimoniu cultu-
ral. Luând în considerare nevoi-

le naþionale, regionale ºi locale,
obiectivele specifice selectate ºi
acþiunile, respectiv tipurile de
proiecte susþin Strategia progra-
mului pentru dezvoltarea dura-
bilã ºi echilibratã a regiunii. Pro-
iectele finanþate au potenþialul
de a contribui la îmbunãtãþirea
infrastructurii verzi, prin adop-
tarea unor soluþii care sã permi-
tã reducerea amprentei ecologi-
ce a componentei antropice.
Adoptarea unor soluþii compati-
bile cu principiile infrastructurii
verzi contribuie, totodatã, la
îmbunãtãþirea condiþiilor de via-
þã ale comunitãþilor locale, prin
asigurarea menþinerii condiþiilor
ecologice optime.

Programul Operaþional Regio-
nal pentru Regiunea Centru
2021-2027, care face obiectul
negocierii cu Comisia Europea-
nã, va fi implementat în confor-
mitate cu prevederile cadrului
strategic comun european
2021-2027 ºi ale Regulamente-
lor europene aferente. Deºi POR
2021-2027 nu prezintã conexiu-
ne cu alt program operaþional
pe acelaºi sector (nu existã su-

bordonare ierarhicã), pot fi însã
identificate legãturi orizontale ºi
sinergii cu programe operaþio-
nale ale altor sectoare la acelaºi
nivel - PODD, POT, POCID,
POCU, POS.

Conform Regulamentului pri-
vind Prevederile Comune, Co-
misia Europeanã evalueazã
programul ºi confor-
mitatea acestuia cu
regulamentul ºi
cu regulamente-
le specifice fon-
dului, precum ºi
coerenþa ace-
stuia cu Acordul
de Parteneriat sau
cu setul de informa-
þii relevante menþiona-
te la în Regulament. În eva-
luarea sa, Comisia va þine sea-
ma, în special, de modul în care
au fost adresate recomandãrile
relevante pentru fiecare þarã ºi
poate face observaþii în termen
de trei luni de la data depunerii
programului de cãtre statul
membru. Statul membru, re-
spectiv Regiunea, revizuieºte
programul þinând cont de ob-

servaþiile fãcute de Comisie,
urmând sã re-depunã o nouã
versiune la CE. Comisia va adop-
ta o decizie prin intermediul
unui act de punere în aplicare,
care aprobã programul în cel
mult ºase luni de la data depu-
nerii finale a respectivului pro-

gr am de c ãtr e s tatu l
membru.

În acelaºi timp,
A DR C en tr u a

început ºi elabo-
rarea Cadrului
de performanþã
al Programului,

document obli-
gatoriu de reali-

zat, precum ºi la cel
p r i v i n d ab o r dar ea

dezvoltãrii urbane, conco-
mitent cu demararea procesului
de pregãtire a ghidurilor solici-
tantului pentru apelurile de pro-
iecte propuse. În paralel cu pro-
c es ul de elab o r ar e a l PO R
2021-2027, echipa ADR Centru
se concentreazã ºi pe elabora-
rea documentelor necesare
pentru evaluarea strategicã de
mediu (SEA) a Programului care
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"Prin toate
proiectele contractate,

credem cã vom ajunge la
o sumã de aproape
un miliard de euro

atrasã în regiune, pânã
la finalul anului

2023".



este un pas necesar înainte de
transmiterea oficialã a acestuia
la CE. În acest sens, a fost tran-
smisã versiunea 1 a POR Centru
2021-2027, precum ºi Memoriul
de prezentare la APM Alba,
Agenþia desemnatã de Ministe-
rul Mediului pentru derularea
acestei proceduri pentru POR
Centru. De asemenea, s-a lansat
ºi achiziþia pentru consultantul
care sã elaboreze Raportul de
mediu necesar pentru SEA.

Reporter: Ce proiecte de tip
smart se aflã în aprobare/deru-
lare?

Simion Creþu: În cadrul POR,
proiectele "smart" apar ca soluþii
aplicate în domeniul dezvoltãrii
urbane, respectiv oraºe "mai in-
clusive", care creeazã oportuni-
tãþi egale pentru toþi. Principiul
"smart ºi tehnologizat" înseam-
nã o urbe mai educatã, mai sã-
nãtoasã, mai puþin costisitoare,
mai implicatã în tot ceea ce
înseamnã procesul de admini-
straþie publicã, cu mai multe
oportunitãþi pentru mediul de
afaceri ºi cetãþean, beneficii care
se traduc prin îmbunãtãþirea ca-
litãþii vieþii - o interacþiune mai
uºoarã ºi prietenoasã a oameni-
lor cu oraºul, cu mediul, cu se-
menii ºi orientarea cãtre un vii-
tor susþinut de tehnologii inteli-
gente integrate, nu în ultimul
rând mai adaptat tehnologiilor

digitale.
Atât autoritãþile publice locale,

cât ºi mediul privat utilizeazã
tehnologii inteligente integrate
în procesele de dezvoltare. De
aceea, putem afirma cã toate
proiectele au o componentã
"smart", deoarece prin proiecte-
le finanþate prin POR 2014-2020
se solicitã fonduri pentru soluþii
tehnologice de ultimã orã, se
implementeazã proceduri de
producþie sau de modernizare
cu echipamente de ultimã ge-
neraþie, prin care se urmãreºte
îmbunãtãþirea rezultatelor atin-
se în fiecare proces în parte. În
esenþã, conceptul de "smart"
presupune un proces continuu
de dezvoltare, retehnologizare,
adaptare la noutãþile tehnologi-
ce ce afecteazã mai puþin me-
diul, ce vizeazã confortul anga-
jatului ºi cetãþeanului, ce maxi-
mizeazã calitãþile unui serviciu
ºi care se desfãºoarã pentru ce-
tãþean ºi împreunã cu acesta.

Din punctul de vedere al pro-
cesului de dezvoltare regionalã,
"Smart" reprezintã un proces de
dezvoltare conceptualã, pe baza
Strategiilor de Specializare Inte-
ligentã. Regiunea Centru are de
peste 5 ani propria sa Strategie
de Specializare Inteligentã, care
în prezent este în curs de actua-
lizare ºi pe care o îmbunãtãþim
continuu. În baza acestui docu-

ment, publicat pe paginile noa-
stre de Internet, vor fi finanþate
proiectele care vor include o cât
mai mare componentã de ino-
vare, atât pentru mediul public,
cât ºi pentru dezvoltarea firme-
lor din Regiune.

Dupã cum ºtiþi deja, conceptul
referitor la "Smart City" repre-
zintã un mixt de soluþii ºi tehno-
logii bazate pe IT&C care, aplica-
te la nivel local ºi regional, pot
transforma comunitãþi în oraºe
inteligente, cu acces liber la pro-
duse ºi servicii de calitate, cu si-
steme de sãnãtate ºi educaþie
moderne ºi cu administraþii pu-
blice transparente, care guver-
neazã pentru cetãþean ºi împre-
unã cu acesta. Proiecte exclusiv
cu soluþii de tip pionierat nu se
regãsesc în acest moment nici
în lista de proiecte eligibile pen-
tru finanþare, nici în propunerile
avansate de societatea civilã ca
fiind prioritare pentru un nivel
de trai mai bun ºi o comunitate
concentratã doar pe tehnologii
inteligente.

Astfel, la nivel regional nu
avem finanþate proiecte exclu-
siv de tip "smart", dar avem sute
de proiecte care au ºi compo-
nente "smart". Acest lucru este
logic ºi natural, dacã luãm în
considerare nevoile localitãþilor
- indiferent dacã sunt de tip ur-
ban sau rural ºi indiferent de in-

frastructura pe care o deþin. Tre-
buie sã depãºim situaþia în care
instituþii, organizaþii, firme fun-
cþioneazã cu echipamente ºi so-
luþii tehnologice din categoria
"uzate moral" ºi sã trecem spre
tehnologii moderne, care se pot
"upgrada" rapid la nivel "smart".

De aceea, în rândul proiectelor
cu componente "smart" integra-
te menþionãm proiectele cu o
amploare financiarã mai mare,
ce vizeazã dezvoltarea urbanã
incluzând soluþiile de iluminat
inteligent, soluþiile de transport
public ecologic, sistemele auto-
mate de închiriat biciclete sau
proiectele privind eficientizarea
energeticã a clãdirilor publice
folosind energia fotovoltaicã.
Tot în aceastã categorie, dar cu
bugete mai mici se pot încadra
ºi proiectele de modernizare a
echipamentelor ambulatoriilor
de spitale din Regiune, proiecte-
le din mediul privat care au
adoptat soluþii de eficientizare a
producþiei, prin echipamente
tehnologice de ultimã generaþie
sau infrastructura de educaþie
ºcolarã sau universitarã regiona-
lã care în toate proiectele pre-
vãd achiziþia de echipamente
noi, moderne.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2020?

Simion Creþu: Exclusiv pe par-
cursul anului 2020 am semnat,
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împreunã cu beneficiarii de fon-
duri, 252 de contracte de finan-
þare, a cãror valoare totalã este
de peste 500 milioane lei ºi care
au solicitat ca finanþare neram-
bursabilã peste 372 milioane lei.
Astfel, avem în implementare
un numãr de 981 de proiecte
contractate, ce au o valoare to-
talã de aproape 1,5 miliarde
eur o , d i n c ar e s um a de
1.216.560.163,02 euro reprezin-
tã valoarea finanþãrii nerambur-
sabile solicitatã de beneficiari.

Reporter: Care sunt proiectele
prioritare?

Simion Creþu: Prioritare sunt
considerate toate proiectele,
din punct de vedere al imple-
mentãrii. Însã, proiectele cu un
buget mult mai mare au un im-
pact consistent la nivel regional,
cu efecte atât în mediul econo-
mic, cât ºi în viaþa cetãþenilor.
Acestea sunt proiectele de rea-
bilitare a drumurilor judeþene ºi
inter-judeþene, finanþate prin
Axa 6, sau dezvoltarea munici-
piilor reºedinþã de judeþ, realiza-
tã prin proiectele contractate
prin Axa 4. Dacã vorbim de eco-

nomii aduse la bugetul local ºi al
instituþiilor publice locale prin
proiecte de creºtere a eficienþei
energetice la spitale, ºcoli ºi alte
clãdiri publice, la blocurile de lo-
cuinþe, dar ºi despre îmbunãtãþi-
rea iluminatului public, atunci
ne referim la finanþãri prin Axa
3. O altã axã importantã pe care,
de asemenea, se vor realiza mul-
te obiective relevante pentru
comunitate este Axa 13, care fi-
nanþeazã proiectele de dezvol-
tare durabilã, vitale pentru
oraºele mai mici din fiecare ju-
deþ.

Cu excepþia mediului privat,
ale cãror proiecte au o perioadã
de implementare relativ scurtã,
celelalte proiecte derulate de
cãtre autoritãþile publice sunt în
plinã desfãºurare ºi implemen-
tare. Astfel, pentru mediul de
afaceri cererile de finanþare de-
puse pe primele apeluri de pro-
iecte sunt deja transpuse în in-
vestiþii, care au generat peste
3000 de noi locuri de muncã. Pe
cel de-al doilea apel pentru mi-
croîntreprinderi, suntem în plin
proces de contractare, iar pen-

tru celelalte firme ce au solicitat
o finanþare între 1 - 5 milioane
euro, preconizãm începerea
contractãrii pânã la jumãtatea
acestui an. Privind în ansamblu,
mai mult de 80% din proiectele
depuse ºi care sunt eligibile
sunt contractate spre finanþare
din POR 2014-2020, a cãrui im-
plementare continuã pânã în
decembrie 2023.

Concret, putem vorbi de finali-
zarea investiþiilor pentru moder-
nizarea a mai mult de 420 km de
drumuri judeþene, prin 17 pro-
iecte a cãror valoare totalã este
de peste 1.213 milioane lei, de-
puse de consiliile judeþene din
regiune. În plus, 58 de proiecte
semnate de cãtre primãrii ºi
consilii judeþene au atras 290
milioane de lei pentru proiecte
de reabilitare termicã a clãdirilor
de spitale, ºcoli ºi alte edificii
publice, iar câteva mii de apar-
tamente din zeci de blocuri vor
fi reabilitate energetic, în cadrul
a 17 proiecte în valoare totalã
de peste 136 milioane lei. La
acestea se adaugã un numãr de
32 de obiective de patrimoniu
turistic cultural, respectiv cetãþi,
biserici, muzee ce utilizeazã 206
milioane lei pentru reabilitare ºi
re introducere în circuitele
turistice.

Edilii din municipiile ºi oraºele

regiunii au pregãtit ºi deruleazã
proiecte REGIO contractate pen-
tru creºterea calitãþii vieþii cetã-
þenilor, îmbunãtãþirea mobilitã-
þii persoanelor, bunurilor ºi ser-
viciilor, creºterea calitãþii ilumi-
natului public ºi reconversia
spaþiilor publice neutilizate.
Este vorba de 80 proiecte care
solicitã mai mult de 1,6 miliarde
lei din fonduri nerambursabile,
iar la acestea se adaugã încã 110
proiecte ale administraþiei pu-
blice locale pentru mediul so-
cial, adicã tot ce înseamnã edu-
caþie, sistem medical ºi sprijin
pentru persoane defavorizate,
unde resursele europene atrase
depãºesc 700 milioane lei. Nu în
ultimul rând, trebuie amintite
proiectele contractate care soli-
citã peste 80 milioane lei pentru
dezvoltarea mediului universi-
tar ºi cele 7 proiecte semnate cu
autoritãþile locale pentru dez-
voltarea staþiunilor turistice din
Regiune, ce beneficiazã de
s um e n er am b ur s ab i le de
aproximativ 84 milioane lei.

Reporter: Cum vedeþi derula-
rea proiectelor din fonduri euro-
pene din regiune în urmãtoarea
perioadã, în contextul în care ur-
meazã o nouã crizã economicã?

Simion Creþu: Dacã decidenþii
nu au reuºit sã se adapteze ºi sã
înveþe din problemele generate
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"58 de proiecte semnate de cãtre primãrii ºi
consilii judeþene au atras 290 milioane de
lei pentru proiecte de reabilitare termicã a

clãdirilor de spitale, ºcoli ºi alte edificii
publice".



în cursul anului trecut, ale cãror
efecte încã vor afecta viaþa so-
cial-economicã, ar putea urma o
perioadã grea, atât pentru auto-
ritãþile publice, cât ºi pentru me-
diul privat. Modul în care se vor
gestiona proiectele ºi bugetele
locale sunt esenþiale în urmãto-
rii ani pentru autoritãþi, care vor
fi ºi mai mult în vizorul popula-
þiei, iar sectorul privat este
conºtient cã fondurile europene
reprezintã un real "colac de sal-
vare". De la nivel naþional se iau
mãsuri pentru a putea contraca-
ra efectele negative ale pande-
miei, pentru a putea sprijini atât
mediul public, cât ºi cel privat.

O singurã menþiune aº face
aici: este posibil ca multitudinea
liniilor sau programelor de fi-
nanþare propuse a fi lansate
pentru redresarea mediului eco-
nomic ºi rezilienþa mediului pu-
blic, sã fi dus la o tergiversare a
finalizãrii documentaþiilor nece-
sare ºi depunerea sau contracta-
rea de proiecte. Fiecare pro-
gram de finanþare are nevoie de
proceduri de lucru, de ghiduri,
care încearcã sã anticipeze si-
tuaþiile ce ar putea sã aparã.
Astfel, fiecare program trebuie
sã fie elaborat în aºa fel încât
fondurile sã ajungã în direcþia
doritã de cãtre autoritãþi.

Cuvintele "cumpãtare" ºi "efi-
cientizarea cheltuielilor" sunt si-
gur cele mai importante pentru
aceastã perioadã - 2021 - 2023,
iar modul în care se vor aplica va
decide viitorul celor ce le gestio-
neazã. Cred cã fiecare dintre noi
ar trebui sã conºtientizãm cã, în
situaþii de crizã, se iau mãsuri de
crizã, se eliminã cheltuielile inu-
tile, se limiteazã cheltuielile mai
puþin urgente, ca sã poatã fi
acoperite cheltuielile necesare.
Poate cã acelaºi principiu apli-
cat într-o familie chibzuitã ar
trebui sã se aplice ºi în instituþii
sau organizaþii.

Ca aspecte pozitive însã, pot sã
menþionez faptul cã, prin POR
2014-2020, în aproape toate
proiectele autoritãþilor publice
locale se vor derula în acest an
achiziþiile necesare pentru im-
plementarea proiectelor. În ace-
laºi timp, este clar cã valoarea
fondurilor europene alocate
dezvoltãrii în viitoarea perioadã
de finanþare nerambursabilã va
creºte. De asemenea, se aºteap-
tã lansarea PNRR, un program
prin care mediul public ºi privat
vor beneficia de resurse pentru
realizarea acelor proiecte care
au deja un anumit grad de ma-
turitate, adicã pentru cele care
au întocmite o mare parte din

documentaþiile necesare pentru
implementare.

Însã, toþi potenþialii solicitanþi
ºtiu cã obþinerea de finanþare
nerambursabi lã reprez intã
ceea ce se numeºte "o gurã de
oxigen", oferindu-le posibilita-
tea de a munci în continuare ºi
de a beneficia de resurse pen-
tru dezvoltare. De aceea, cre-
dem cã proiectele cu fonduri
europene vor reprezenta coloa-
na vertebralã a investiþiilor rea-
lizate în România, concurenþa
pentru atragerea lor urmând sã
fie foarte acerbã. Activitãþile
prevãzute în proiectele con-
tractate se vor derula conform
calendarelor, pentru cã, din
2007 încoace, tot mai multã
lume este conºtientã de impor-
tanþa finalizãrii corecte, confor-
me ºi la timp a proiectelor euro-
pene, inclusiv pentru evitarea
unor penalizãri sau rambursãri

a fondurilor primite.
R e p o r t e r : C e p lan ur i ar e

Agenþia pe termen scurt, mediu
ºi lung?

Simion Creþu: În acest mo-
ment, ne concentrãm pe imple-
mentarea în bune condiþii a Pro-
gramului Operaþional Regional
2014-2020 ºi, ulterior, pe asigu-
rarea închiderii acestuia. Foarte
importantã pentru noi este, în
acelaºi timp, pregãtirea perioa-
dei 2021-2027, definitivarea for-
matului Programului Operaþio-
nal Regional 2021-2027 ºi a do-
cumentelor sale conexe. În
acest an vom obþine aprobarea
viitorului POR, inclusiv bugetul
alocat pentru urmãtorii ºapte
ani. De aceea, ne pregãtim pen-
tru implementarea acestuia, co-
roborat cu cerinþele din regula-
mentul comun european. Iar
aici trebuie sã menþionez cã re-
gula de dezangajare se schim-
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"Prin POR 2014-2020, în aproape toate
proiectele autoritãþilor publice locale

se vor derula în acest an achiziþiile necesare
pentru implementarea proiectelor. În

acelaºi timp, este clar cã valoarea fondurilor
europene alocate dezvoltãrii în
viitoarea perioadã de finanþare

nerambursabilã va creºte".



bã, adicã nu vom avea trei ani,
ca pânã acum, ci vom dispune
de maxim doi ani sã consumãm
fondurile pe care le vom gestio-
na, altfel le vom pierde.

Dezvoltarea instituþionalã a
ADR Centru va continua ºi în
anii urmãtori, prin procesele de
planificare ºi programare la ni-
vel regional. Ne vom consolida
capacitatea de elaborare, imple-
mentare ºi monitorizare a pro-
iectelor, inclusiv a activitãþilor
de informare ºi comunicare,
fapt ce va avea implicaþii în
creºterea capacitãþii de absor-
bþie a beneficiarilor de fonduri
europene. În acest fel, vom valo-
rifica atuurile de care dispune
Regiunea Centru, vom deveni
mai competitivi ºi se vor putea
reduce disparitãþile regionale.
Ne preocupã în cel mai înalt
grad ºi conºtientizarea impactu-
lui socio-economic favorabil al
fondurilor europene în dezvol-
tarea regionalã ºi localã.

Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã Centru rãmâne fidelã ºi
consecventã în misiunea sa ºi
anume ca, prin activitãþile deru-
late, sã valorifice oportunitãþile

de dezvoltare inteligentã, sã su-
sþinã ºi sã contribuie la îmbunã-
tãþirea nivelului de trai ºi de in-
formare a cetãþenilor. Pentru a
ne atinge aceste obiective, vom
continua activitatea de imple-
mentare transparentã ºi echidi-
stantã a fondurilor publice atra-
se prin Programul Operaþional
Regional în cele ºase judeþe ale
Regiunii Centru. Vom susþine,
vom participa ºi ne vom implica
în evenimentele ºi proiectele
locale, regionale, naþionale ºi
internaþionale care promovea-
zã imaginea regiunii, care sus-
þin egalitatea de ºanse a cetãþe-
nilor, informarea lor în ceea ce
priveºte oportunitãþile ºi drep-
turile pe care le au, în dezvolta-
rea unui mediu de afaceri com-
petitiv, în atragerea unor noi in-
vestitori ºi în dezvoltarea regiu-
nii. Discutãm direct sau furni-
zãm informaþii telefonic sau
electronic, organizãm eveni-
mente sau susþinem evenimen-
tele organizate de cãtre alte en-
titãþi, pentru cei ce doresc sã
afle mai multe despre fondurile
nerambursabile existente la ni-
velul regiunii, prin care se pot

dezvolta sau pe care le-au atras
deja autoritãþile publice locale,
pentru a creºte calitatea vieþii
în unitãþile administrativ-terito-
riale pe care le coordoneazã.

Susþinem nevoia de a se dez-
volta infrastructura rutierã ºi fe-
roviarã, turismul ºi valorificarea
optimã a resurselor naturale ale
Regiunii Centru, pentru a putea
îmbunãtãþi nivelul de trai al ce-
tãþenilor, pentru a atrage noi in-
vestiþii, pentru a creºte gradul
de valorificare a resurselor inve-
stitorilor locali ºi strãini din re-
giune. Pentru mediul privat nu
oferim doar finanþãrile derulate
prin POR, care genereazã noi lo-
curi de muncã, dar ºi servicii de
identificare a unor parteneri in-
ternaþionali de afaceri, cu care
sã colaboreze. Considerãm cã
este foarte importantã dezvolta-
rea competitivitãþii regionale, în
strânsã legãturã cu îmbunãtãþi-
rea infrastructurii de transport ºi
a conectivitãþii Regiunii cu în-
treaga Europã. Susþinem tinerii,
elevii, studenþii ºi ºomeri prin
activitãþi practice, evenimente
de informare, proiecte educa-
þionale, care sã-i motiveze în

orientarea profesionalã, în dez-
voltarea personalã, în implica-
rea lor în viaþa publicã ºi în dez-
voltarea comunitãþii.

Dupã cum spuneam, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã
Centru a fost, este ºi va continua
sã fie dedicatã misiunii sale de a
depune toate eforturile, prin fie-
care membru al echipei ºi prin
acþiunile în care ne implicãm,
pentru a-ºi îndeplini atribuþiile
ce au rolul de a contribui la dez-
voltarea durabilã ºi echitabilã a
R egi un i i C en tr u p en tr u o
creºtere competitivã, pentru
înlãturarea disparitãþilor ºi deze-
chilibrelor dintre zonele regiu-
nii, în folosul celor tuturor celor
peste douã milioane de locui-
tori, precum ºi pentru a face
parte din regiunile etalon ale
Uniunii Europene.

Reporter: Vã mulþumesc!
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