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INFORMARE  DE PRESĂ 
  - Din lucrările şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi  

Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Centru - 
 

 

Ultima şedinţă ordinară din acest an, a celor şase Consilii judeţene, precum şi a reprezentanţilor 

municipiilor, oraşelor şi comunelor celor şase judeţe din Regiunea Centru, a avut loc miercuri 7 decembrie 

2011, cu începere de la ora 11,00,  la sediul Palatului Administrativ Mureş. 

Organizată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, şedinţa a supus atenţiei membrilor 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Centru subiecte 

importante în vederea dezvoltării şi a bunei funcţionări a Regiunii.  

Membrii CDR si CRESC Centru, au aprobat componenţa Comitetului Regional de Planificare – acesta 

reprezentând cadrul larg partenerial al CDR în activitatea de fundamentare a Planului de Dezvoltare Regională. 

Rolul său este de a viza studiile, analizele economico-sociale şi de asemenea programarea financiară a obiectivelor 

regionale prioritare de dezvoltare. Comitetul are în componenţa sa reprezentanţi ai ADR Centru, consiliilor 

judeţene, prefecturilor, primăriilor reşedinţă de judeţ, instituţiilor de învăţământ superior precum şi reprezentanţi 

ai partenerilor economici şi sociali din Regiunea 7 Centru.  

 
 

A fost analizat stadiul implementării POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, din care a reieşit faptul că 

la nivelul regiunii, au fost depuse până la data de 25 noiembrie 2011 un număr de 1070 proiecte, pe toate cele 12 

domenii majore de intervenţie ale POR. Valoarea totală a sumei solicitate este de 1.102,13 milioane Euro. Din cele 

1070 proiecte depuse, un număr de 308 proiecte sunt contractate, 38 sunt în fază precontractuală, 134 se află pe 

lista de rezervă, 55 sunt rămase în evaluare iar 468 au fost respinse.  A fost subliniat faptul că principala problemă 

întâlnită în implementarea proiectelor are loc în activitatea de realizare a procedurilor de achiziţie publică, care 

au determinat aplicarea de corecţii financiare la contractele de finanţare.    
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S-a votat aprobarea bugetului multianual de venituri şi cheltuieli al ADR Centru pentru perioada 2012-2014,  

acesta fiind un instrument important pentru crearea premiselor necesare continuării sprijinirii Regiunii Centru în 

implementarea Programului Operaţional Regional. Acest buget susţine financiar angajamentele asumate de ADR 

Centru, cu precădere serviciile, activităţile pentru dezvoltare regională şi cele de management al proiectelor 

regionale şi activităţi orizontale. Veniturile cuprinse în cadrul bugetului sunt formate din  contribuţii de la bugetele 

consiliilor judeţene şi din asistenţa tehnică conform Axa 6 POR şi POAT, iar în cadrul capitolului de cheltuieli se 

regăsesc investiţii, achiziţii mijloace fixe, obiecte de inventar, cheltuieli de personal. Astfel sumele aferente 

acestui buget sunt următoarele: pentru anul 2012:  3.138.333 Euro;  pentru anul 2013: 2.860.309 Euro; pentru anul 

2014: 2.666.064 Euro.  

Membrii CDR şi CRESC au aprobat Planul de lucru al ADR Centru pentru anul 2012, care se va derula pe 

următoarele direcţii importante: elaborarea documentelor de planificare şi programare în vederea pregătirii noii 

perioade de programare 2014-2020; implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii; cooperare externă, 

dezvoltare şi implementarea de proiecte regionale; monitorizarea ex-post a programelor Phare CES 2004-2006 şi 

implementarea activităţilor de dezvoltare instituţională şi suport. 

Un interes deosebit a fost acordat concluziilor Evaluării capacităţii administrative a regiunilor în domeniul 

dezvoltării regionale”.  Obiectivul general al acestei evaluări este de a asigura programarea şi absorbţia eficientă a 

fondurilor europene destinate dezvoltării regionale în perioada de programare post 2013. Ca şi concluzii generale 

ale studiului menţionăm: strategiile sau programele de dezvoltare regionale, au o utilitate marginală în cazul în 

care nu sunt însoţite de programe operaţionale sau axe, la nivel de regiune, care să reprezinte mijlocul de punere 

în practică a strategiilor de dezvoltare regională; creşterea gradului de descentralizare a politicii de dezvoltare 

regionale trebuie însoţit de un proces de dezvoltare a capacităţii regiunilor de a gestiona programe de dezvoltare a 

regiunilor; cadrul general al dezvoltării regional la nivel naţional ar trebui să fie axat pe elaborare şi monitorizare 

de strategii şi politici naţionale în domeniul dezvoltării regionale, elaborarea unui POR care ţine seama de 

strategiile şi politicile naţionale în domeniu precum şi de Cadrul Strategic Comun al UE.  La nivel regional s-a 

identificat necesitatea elaborării şi monitorizării de strategii sau programe de dezvoltare a regiunii, elaborarea de 

planuri operaţionale la nivel regional sau axe operaţionale dedicate regiunilor în cadrul unui POR naţional, care 

ţine seama de strategia regiunii în domeniu, de strategia şi politicile naţionale, respectiv de Cadrul Strategic 

Comun al UE în domeniul coeziunii sociale şi economice. În evaluare se recomandă: dezvoltarea capacităţii de 

planificare a dezvoltării regionale şi dezvoltarea capacităţii de implementare a planurilor şi proiectelor de 

dezvoltare regională. Acest studiu se regăseşte pe web site-ul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru: 

www.adrcentru.ro .  
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Ordinea de zi a şedinţei a mai conţinut o prezentare privind analiza infrastructurii de transport precum şi 

privind dezvoltarea turismului.  A reieşit faptul că transportul rutier din Regiunea Centru va trebui să beneficieze 

până în anul 2020 de o infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creştere rapidă, să asigure premisele 

pentru dezvoltarea economică şi socială a tuturor zonelor regiunii şi să contribuie la diminuarea efectelor negative 

ale transportului asupra mediului înconjurător. Atingerea acestor obiective implică realizarea de investiţii 

semnificative în următorul deceniu atât în extinderea reţelei rutiere cât şi în reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii actuale. În ceea ce priveşte turismul, a rezultat că în cursul anului 2011, numărul de turişti cazaţi 

situează regiunea Centru pe primul loc la nivel naţional (1118,8 mii, reprezentând 18,5% din totalul turiştilor cazaţi 

în România). Actualmente, la nivelul regiunii Centru, doar în cadrul primelor 2 domenii majore de intervenţie din 

cadrul axei 5din POR „Dezvoltarea şi promovarea turismului” sunt în curs de implementare proiecte în valoare de 

300 milioane lei, care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării sectorului turistic din regiune. 

A fost prezentat de asemenea, proiectul: „Reţeaua Europeană a Centrelor de Informare în scopul 

promovării Sustenabilităţii Energetice şi a reducerii emisiilor de CO2 în rândul comunităţilor locale – al cărui scop 

este intensificarea rolului comunităţilor locale în ce priveşte schimbările climaterice, prin utilizarea surselor de 

energie regenerabile în cadrul acestor comunităţi. O etapă importantă a proiectului a reprezentat-o aderarea la 

Convenţia Primarilor – care este un angajament asumat de oraşele semnatare pentru susţinerea  atingerii  

obiectivelor politicii energetice a UE prin reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, în teritoriul 

administrativ al primăriei semnatare. 
Membrilor CDR şi CRESC le-a fost expus de către reprezentantul Institutului Est European de Sănătate a 

Reproducerii, modelul dezvoltat şi implementat de IEESR în judeţul Mureş pentru abordarea integrată a prevenirii, 

monitorizării şi combaterii violenţei în familie”, selectat de Fondul ONU pentru Populaţie, ca unul dintre cele 10 

exemple de bună practică pe plan mondial. Prin prezentarea acestui proiect se are în vedere diseminarea 

modelului la nivelul Regiunii şi ulterior implementarea modelului Mureş, în toate cele 6 judeţe membre în regiunea 

Centru.  

În încheierea şedinţei, Asociaţia „Focus Ecocenter” a supus atenţie membrilor CRD şi CRESC, o propunere 

de participare în cadrul proiectului „BEAM 21 – Consolidare de capacitate combinată privind măsurile durabile din 

domeniul energetic şi planurile de acţiune pentru municipalităţile din Europa”, finanţat de către UE ca şi parte a  

programului „Intelligent Energy-Europe. Proiectul are ca scop încurajarea aplicării măsurilor inteligente, în 

vederea creşterii eficienţei energetice, reducerii emisiilor de CO2 şi instalarea echipamentelor de energie 

regenerabilă în oraşe. 

 

PREŞEDINTELE  C.D.R şi C.R.E.S.C 

LOKODI EDITA EMÖKE 

 


