
CJ multumit de fondurile europene atrase
Vicepresedintele Consiliului Judetean, Constantin Şovaiala, a participat, marti, la a treia editie a
Conferintei regionale privind stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul Regiunii
Centru, organizata de Agentia de Dezvoltare Regionala "Centru" la Alba Iulia. "A fost o sedinta
importanta privind programul REGIO, mai ales ca ne aflam la mijlocul perioadei de derulare a
programului. Noi, Consiliul Judetean suntem multumiti de fondurile pe care am reusit sa le atragem prin
acest program si, de asemenea, colaboram foarte bine cu conducerea agentiei", spune Constantin
Şovaiala, vicepresedintele CJ Sibiu. La manifestare au mai fost prezenti reprezentanti ai administratiei
publice locale, ai ONG si IMM implicati in program. Acum, la aproape jumatatea perioadei de
implementare a Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru, s-a dorit reunirea
principalilor parteneri semnificativi implicati in implementarea programului REGIO in regiune. Acest
eveniment a oferit ocazia de a analiza stadiul actual de implementare al programului, de a discuta
problemele intampinate in implementarea proiectelor si solutiile gasite pentru rezolvarea sau
preintampinarea acestora, si de a prezenta rezultatele obtinute pana in prezent. De asemenea, avand in
vedere demararea discutiilor la nivel european privind obiectivele noii perioade de programare
(2014-2020), aceasta conferinta a oferit prilejul unei dezbateri privind posibilul impact al Programului la
nivelul Regiunii si cum pot ajuta actualele fonduri la pregatirea planurilor si proiectelor care sa asigure
finantarea de noi proiecte regionale in viitoarea perioada de programare. "Consideram ca, prin rezultatele
la care am ajuns, datorita activitatii sustinute a intregii echipe de experti ai ADR Centru, regiunea noastra
ocupa unul dintre primele locuri pe tara in ceea ce priveste gradul in care sunt atrase aceste finantari.
Pentru anii urmatori, 2011 si 2012, vom vorbi deja despre un grad crescut de absorbtie a acestor fonduri
si de impactul pe care banii europeni il au in dezvoltarea regionala. Acum, trebuie sa ne concentram
atentia pe derularea conforma a fiecarui proiect in parte. Am fost atenti cu perioada initiala de scriere si
de contractare a proiectelor, dar trebuie sa fim si mai atenti cu implementarea proiectelor, deoarece
numai in acest fel se vor justifica ani si ani de munca, consumul unor importante resurse si investitiile
facute. Practic, din acest moment incepem sa vorbim cu adevarat de faptul ca diversele proiecte depuse,
contractate si unele chiar finalizate deja, vor genera imbunatatirea calitativa a situatiei economico-sociale
si cresterea nivelului de trai al cetateanului ", a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Cuvinte cheie: cetatea  alba iulia  programare  consiliului judetean  cj sibiu  consiliul judetean
presedintele cj sibiu  proiecte  conferinta  investitii  finantare  vicepresedintele cj sibiu  ceas  obiective
adr centru

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/cetatea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alba+iulia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/programare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cj+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+cj+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/proiecte
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conferinta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/investitii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/finantare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vicepresedintele+cj+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceas
https://www.sibiul.ro/cauta/1/obiective
https://www.sibiul.ro/cauta/1/adr+centru

