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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucru  

al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 2018 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru îşi desfăşoară activitatea la nivelul Regiuni de Dezvoltare Cen-
tru, în baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi a prevederilor Statutului propriu de organiza-
re şi funcţionare aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru este organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, 
cu personalitate juridică şi care este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare 
Centru. 

Agenţia coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare re-
gională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul 
regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapida şi în timp util a cetăţenilor, în specia l a 
întreprinzătorilor. 

De asemenea, în baza prevederilor HG 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 
gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de 
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, hotărâre care modfică și abrogă hotărârile 
anterioare legate de acest aspect (HG 457/2008 și HG 64/2013), ADR Centru are şi rolul de Organism Intermediar 
pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013 și 2014-2020) la nivelul 
Regiunii Centru precum și pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Capacității Economice 2007-2013. 

Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza următoarele obiective: 
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul 

economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, eco-
nomice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin va-
lorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltă-
rii culturale a acestora; 

c) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul eurore-
giunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care 
promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiec-
te de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte; 

d) îndeplineşte atribuţiile delegate de Guvernul României, prin instituţiile abilitate, pentru gestionarea asis-
tenţei financiare în cadrul Fondurilor Structurale, în calitate de Organism Intermediar. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi lo-
cale, instituţii, organisme, societăţi comerciale, institute de cercetare, universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din 
țară şi străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială şi culturală a Regiunii de Dezvoltare Centru. 

Întreaga activitate a agenţiei de dezvoltare regională se desfăşoară pe baza planului de lucru, aprobat de 
către Consiliul pentru dezvoltare regională.  

În cursul anului 2018 activitatea Agenției se va derula pe 8 direcţii importante: 
1. Realizarea activităților de planificare și programare prin: implementarea și monitorizarea Planul de dez-

voltare Regională 2014-2020 și a Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3); coordonarea activităților 
grupurilor parteneriale constituite la nivel regional și dezvoltarea portofoliului regional de proiecte. 
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2. Implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, inclusiv activită-
țile de monitorizare program și asigurare consiliere și consultanță potențialilor solicitanți de fonduri, pre-
cum și monitorizarea ex-post a proiectelor implementate în cadrul POR 2007-2013.  

3. Monitorizarea ex-post a proiectelor implementate la nivel regional prin Programul Operațional Creșterea 
Competitivității Economice 2007-2013. 

4. Cooperare externă şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte regionale. 
5. Promovarea mediului de afaceri și atragerea de investitori. 
6. Implementarea contractelor de asistență tehnică. 
7. Implementarea activităților de informare și comunicare la nivel regional.  
8. Implementarea activităţilor de dezvoltare instituţională şi suport.  
 
Anexat este prezentat Planul de lucru al ADR Centru pentru anul 2018 cu detalii privind fiecare direcție pre-

zentată mai sus. 
 
Având în vedere cele de mai sus, iniţiez următorul proiect de hotărâre: 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 2018 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru întrunit în ședință ordinară la data de 17 aprilie 2018; 
Luând în considerare proiectul Planului de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 

2018; 
Având în vedere prevederile art.7, pct.(1), din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România; 
Văzând prevederile art.5, lit. a din Statutul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
În temeiul art.7, alin.5, din Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Articol unic - Aprobă Planul de lucru al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 2018, con-

form Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 
 

 
 
Comuna Sândominic, 17.04.2018 
Nr. ___ 

 

 


