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SITUAŢIA PROIECTELOR 
DEPUSE ÎN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE ale REGIO 

 
Programul Operaţional Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic 
de programare elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi aprobat 
de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare regională. Acest 
obiectiv se realizează printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul 
de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate în cadrul Programelor 
Operaţionale Sectoriale. 
 
Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaţional Regional 483,62 milioane Euro 
reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distribuţia fondurilor se realizează 
pe axele prioritare ale Programului Operaţional Regional. Sunt 5 axe prioritare disponibile 
finanţării proiectelor elaborate de către diferiţi beneficiari pornind de la Autorităţi Publice 
Locale, ONG-uri şi IMM-uri, unităţi de cult, etc. Fiecare axa prioritară are alocat un anumit 
buget şi cuprinde un număr de domenii de intervenţie care urmăresc realizarea unor obiective 
de dezvoltare regională. 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este organism intermediar în cadrul Programului 
Operaţional Regional şi reprezintă organizaţia unde se depun şi se evaluează cererile de 
finanţare prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile structurale, alocate Regiunii Centru 
prin acest program. Fondurile structurale sunt alocate României, implicit Regiunii Centru, de 
către Uniunea Europeană după aderarea la UE, 01 ianuarie 2007, prin intermediul Programului 
Operaţional Regional, pentru dezvoltare regională.  
 
Un număr de 427 de proiecte s-au depus până la data de 23.10.2009  la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Centru, pentru finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Regional. Au fost contractate, până la data prezentării situaţiei, un număr de 98 proiecte şi au 
fost respinse 176 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie ale celor 5 axe prioritare.  
 
SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ŞI A BUGETULUI PE CELE 5 AXE ALE REGIO, aflate în diferite 
etape ale procesului de evaluare şi contractare, până la momentul actual, se prezintă astfel (a 
fost folosit cursul Inforeuro al lunii septembrie 2009 1 eur = 4,217 lei):  
 
AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 
148,61 milioane euro). Toate sub-domeniile au fost lansate în Iuna noiembrie şi decembrie 
2008.   
 
Nouă primării de municipii au depus cereri de finanţare prin care şi-au propus să dezvolte 
infrastructura urbană, mediul social şi de afaceri din fiecare municipiu. Data de 31 martie a 
reprezentat termenul limită de depunere al cererilor de finanţare nerambursabilă prin care se 
pot finanţa proiectele integrate pentru dezvoltare urbană a centrelor urbane din Regiunea 

INFORMAŢIE  DE PRESĂ 
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Centru. Cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) din cele nouă depuse de către 
primăriile de municipiu au fost respinse. Patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au rămas 
în evaluare şi solicită spre finanţare suma de 67,06 milioane euro, cu 22,4 milioane euro mai 
mult decât bugetul alocat acestui subdomeniu.  

 
AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 93,65 
milioane euro) 
  

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură. Cererea 
deschisă de proiecte pentru domeniul  2.1 a fost lansată pe data de 10 septembrie 2007.   
 
Depunerea de proiecte pe acest domeniu de intervenţie a fost  suspendată începând cu data 
de 06.06.2009, ora 12.00. Până la data suspendării au fost depuse de către administraţia 
publică locală un număr de 46 proiecte, din care 17 au fost respinse. La 23.10.2009 un număr de 
2 proiecte au mai rămas în curs de evaluare, 10 cereri de finanţare au fost contractate cu o 
valoarea solicitată de 80 milioane euro. Un număr de 3 cereri de finanţare, ce solicită spre 
finanţare 16,02 milioane euro, sunt în fază de analiză a proiectului tehnic, adică în fază 
precontractuală.  Alte 14 proiecte cu o valoare de 106,85 milioane euro, sumă solicitată spre 
finanţare, au intrat pe lista de rezervă a acestui domeniu, listă constituită din proiectele care au 
trecut de evaluarea tehnică şi financiară dar din cauza indisponibilităţii de fonduri alocate 
evaluarea lor a fost oprită şi va continua în cazul realocării fondurilor. Bugetul alocat acestui 
domeniu major de intervenţie a fost depăşit prin cererile de finanţare depuse, contractate sau 
aflate în diferite etape de evaluare, cu 119,68 milioane euro. 
  
AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 66,2 milioane euro) are patru 
domenii majore de intervenţie:  

 
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul  
 
 
3.1 a fost lansată pe data de 22 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 18,54 
milioane euro.  

 
Până la 23.10.2009 au fost depuse 7 proiecte ce solicitau spre finanţare 6,97 milioane 

euro. Din proiectele depuse, două proiecte au fost respinse, 2 au intrat în etapă precontractuală 
cu o sumă solicitată de 1,88 milioane euro. Trei proiecte au mai rămas în curs de evaluare, 
solicitând spre finanţare suma de 3,63 milioane euro. Suma disponibilă, rămasă pentru 
finanţare prin acest domeniu, este de 13,03 milioane euro.  
  

Domeniul major de intervenţie 3.2  Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cererea deschisă de proiecte pentru Domeniul 3.2 a 
fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 10,63 milioane 
euro. 
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Pe acest domeniu au fost depuse 11 proiecte, din care trei au fost respinse, două 
proiecte au fost contractate, unul este în etapă de precontractare şi cinci proiecte sunt în curs 
de evaluare. Valoarea totală solicitată de către proiectele contractate şi cele aflate în 
precontractare este de 1,16 milioane euro. Cele cinci proiecte rămase în curs de evaluare 
solicită o sumă de 3,34 milioane euro, rămânând disponibili spre finanţare, pe acest domeniu, 
încă 6,13 milioane euro.  

 
Domeniul major de intervenţie 3.3  Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Cererea deschisă de proiecte pentru 
domeniul 3.3 a fost lansată pe data de 31 octombrie 2007, iar bugetul alocat domeniului este de 
10,63 milioane euro. 

 
A fost depus un singur proiect pe acest domeniu, proiect care a fost contractat  şi prin 

care se solicită spre finanţare suma de 8,33 milioane euro. Cererea de finanţare a fost 
contractată în data de 12.12.2008 la Tîrgu Mureş. Suma rămasă disponibilă pe acest domeniu 
major de intervenţie este de 2,30 milioane euro.  

 
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 3.4 a fost lansată 
pe data de 29 februarie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 26,04 milioane euro.  

 
Acest domeniu major de intervenţie a fost suspendat în 16 octombrie 2009, orele 

12,00. Până la data suspendării au fost depuse de către potenţialii beneficiari un număr de 104 
proiecte. Un număr de 16 proiecte au fost respinse până la 23.10.2009 iar  
 
82 au rămas în curs de evaluare. Două proiecte care solicitau 5,2 milioane euro, au fost 
contractate până la data prezentei raportări, iar alte patru cereri de finanţare ce solicită 4,73 
milioane euro se vor contracta în perioada următoare, fiind în fază de precontractare. Un număr 
de trei proiecte au mai intrat pe lista de rezervă a domeniului cu o valoare de 3,98 milioane 
euro sumă solicitată spre finanţare. Bugetul pe acest domeniu a depăşit încă din data de 30 
septembrie 2009 cu 82 % fondurile alocate.  
 
AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 76,26 milioane  
euro) 

 
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor de importanţă regională şi locală. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 4.1 a 
fost lansată pe data de 25 aprilie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 29,31 milioane 
euro. 

 
Au fost depuse 9 proiecte din care cinci au fost respinse până la data de 23.10.2009. Pe acest 
domeniu major de intervenţie a fost contractat un singur proiect, şase respinse iar  două cereri 
sunt în curs de evaluare. Suma de 11,08 milioane euro a fost aprobată spre finanţare 
nerambursabilă pentru proiectul contractat iar 4,39 milioane euro este suma solicitată de 
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proiectele rămase în evaluare. Suma disponibilă, rămasă spre finanţare prin acest domeniu, 
este de 13,84 milioane euro.  

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi. Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 4.2 
a fost lansată pe data de 25 aprilie 2008, iar bugetul alocat domeniului este de 25,14 milioane 
euro.  

 
Un singur proiect a fost depus pe acest domeniu de intervenţie, proiect aflat în present 

în curs de evaluare şi prin care se solicită suma de 2,54 milioane euro fonduri nerambursabile. 
Suma rămasă disponibilă este de 22,60 milioane euro.  

 
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 

Domeniul 4.3 a fost lansat în data de 13 martie 2008. Termenul limită pentru prima sesiune de 
depunere a cererilor de finanţare a fost  16 iunie 2008, ora 16. Bugetul total alocat domeniului, 
pe perioada 2007-2013, este de 21,81 milioane euro.  

 
Un număr de 169 de proiecte au fost depuse de către microîntreprinzătorii din Regiunea 

Centru în prima sesiune de cerere de proiecte. Din aceste proiecte un număr de 89 proiecte au 
fost aprobate spre finanţare. Contractarea proiectelor depuse a fost finalizată în luna august, 
fiind semnate în total un număr de 76 contracte de finanţare pe acest domeniu. În prezent, în 
vederea redeschiderii sesiunii de depunere a domeniului a fost lansat spre consultare ghidul 
solicitantului. În perioada următoare se va relansa şi acest domeniu major de intervenţie iar 
modalitatea de depunere a proiectelor va fi cu depunere continuă, pe principiul „primul venit, 
primul servit”, până la epuizarea fondurilor alocate. Suma rămasă disponibilă pentru noua 
licitaţie este, la nivelul Regiunii, de 16,29 milioane euro.  
 
AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget Domeniul major de intervenţie 
5.1 si 5.2 – 50,33 milioane euro). 
 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Cererea deschisă de 
proiecte pentru domeniul 5.1 a fost lansată pe data de 14 martie 2008, iar bugetul alocat 
domeniului pe perioada 2007-2013 este de 25,15 milioane euro.  

 
Depunerea de proiecte pe acest domeniu de intervenţie a fost suspendată la 

30.07.2009, orele 16.00. Până la data de 23.10.2009 au fost depuse un număr de 33 proiecte  
din care 11 au fost respinse. Două proiecte cu o valoare de 13,28 milioane euro sumă solicitată, 
au fost contractate până la data menţionată mai sus, iar alte 5 cereri au rămas în curs de 
evaluare. Un număr de 3 proiecte ce solicită 11,48 milioane euro fonduri nerambursabile sunt, la 
data raportării, în fază de precontractare, urmând a semna contractele de finanţare în perioada 
următoare. Alte 13 proiecte au fost incluse pe lista de rezervă a acestui domeniu. Bugetul alocat 
acestui domeniu, a fost depăşit prin cererile depuse, contractate sau aflate în diferite etape de 
evaluare, cu 52,17 milioane euro.  
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice. Cererea 
deschisă de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost lansată pe data de 29 aprilie 2008, iar bugetul 
alocat domeniului pe perioada 2007-2013 este de 25,18 milioane euro.  

 
Un număr de 37 proiecte au fost depuse pe acest domeniu, din care 24 proiecte au fost 

respinse. La data prezentării acestei situaţii un număr de 5 proiecte sunt în  curs de evaluare, 4 
în etapă de precontractare iar patru proiecte au fost aprobate spre  

 
finanţare. Suma solicitată spre finanţare de către beneficiarii acestor proiecte contractate sau 
aflate în diferite etape de evaluare este de 20,41 milioane euro. Suma rămasă disponibilă spre 
finanţare pe acest domeniu este de 6,614 milioane euro, pentru noua licitaţie ce va fi 
lansată în curând.  

 
Începând cu data de 19.12.2008 s-a suspendat depunerea de proiecte pe acest domeniu. O 
nouă variantă a ghidului solicitantului a fost lansată în luna august spre consultare urmând ca în 
perioada următoare să se relanseze şi acest domeniu major de intervenţie. 

 
Domeniul major de intervenţie 5.3  Promovarea potenţialului turistic şi crearea 

infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.  
Pentru acest domeniu alocarea financiară este distribuită la nivel naţional iar organismul 

intermediar ce se ocupă de derularea bugetului alocat este Ministerul Turismului. 
 
 
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE LA NIVELUL REGIUNII CENTRU POATE FI ACCESATĂ PE 
SITE-UL WWW.ADRCENTRU.RO, SECŢIUNEA REGIO 2007-2013, LISTĂ PROIECTE 
CONTRACTATE.  
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Grafic, situaţia fondurilor nerambursabile solicitate spre finanţare ca valoare totală 

eligibilă a proiectelor aflate în curs de evaluare, în etapă de precontractare şi contractate la 
data de 23 octombrie 2009 în Regiunea Centru, precum şi a bugetelor alocate spre finanţare pe 
axe prioritare, arată astfel:  

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Conversia a fost facuta la cursul inforeuro aferent lunii septembrie 2009 - 1 Euro= 4,217 Ron, iar 
pentru axa 4,3 s-a folosit cursul inforeuro iunie 2008 - 1 euro=3,6445 
 


