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Regiunea Centru

- Suprafaţă: 34.100 km2

- Situată în centrul României,
se învecinează cu 6 din
celelate
7
regiuni
de
dezvoltare
- Populația: 2,34 milioane
locuitori
- 6 judeţe: Alba,
Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş,
Sibiu;
- 57 oraşe (20 municipii); 357
comune
- Rata de urbanizare la nivelul
regiunii 58%
- 2 zone metropolitane: Zona
Metropolitană Braşov şi Zona
Metropolitană Târgu Mureş
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ONG de utilitate publica constituit în 1998 în baza
Legii nr. 51/1998
Elaborează și actualizare documentele strategice
(PDR, RIS3)
Elaborează studii și analize privind dezvoltarea
regională
Gestionează la nivel regional Programului Operațional
Regional, un program de investiții co-finanțat de
Uniunea Europeană și care, pentru perioada 2014 –
2020 are un buget regional de peste 828 milioane
Euro
Monitorizează ex-post programele operaționale
2007-2013 (POR și POS CCE)
Dezvoltă și promovează parteneriate și proiecte
internaționale și le implementează la nivel regional
Promovează dezvoltarea mediului de afaceri și
atragerea investițiilor în Regiunea Centru

Munții Carpați-principalele caracteristici fizicogeografice








Al doilea lanț muntos din Europa ce  zonă relativ bine populată, cu o varietate
traversează 7 țări: Republica Cehă (3%),
mare de așezări, începând de la micile sate
Slovacia (17%), Polonia (10%), Ungaria
până la orașe-capitală. Principalele orașe din
(4%), Ucraina (11%), România (53%) și
Munții Carpați sau din apropierea acestora
Serbia (2%).
sunt: Bratislava și Košice în Slovacia; Cracovia
După lungime, Munții Carpați ocupă
în Polonia; Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu în
locul 2 după Munții Scandinaviei
România, Miskolc în Ungaria, Ujgorod în
După suprafață, Munții Carpați ocupă
Ucraina
locul 2 după Munții Alpi.
Munții Carpați păstrează unele din
puținele păduri virgine din Europa și
peste o treime din toate speciile de
plante din Europa
Oferă habitat pentru cele mai mari
populații europene de urși bruni, lupi,
capre negre

Munții Carpați în România









Carpații Românești
cuprind 3 diviziuni:
Carpații Orientali, Carpații
Meridionali și Carpații
Occidentali.
Se găsesc pe teritoriul 27
județe incluse în 7 din
cele 8 regiuni de
dezvoltare,
Munții Carpați ocupă o
suprafață de 66.300 km2
(27,8% din teritoriul țării)
Lungimea totală a
Carpaților în România: cca
910 km
 Numărul așezărilor urbane din arealul Carpaților
Românești (incl. Depresiunea Transilvaniei) este de 64,
cu o populație de aproximativ 1,5 milioane de locuitori
 Numărul așezărilor rurale este de aproximativ 2500

Munții Carpați în Regiunea Centru








Zona montană se întinde pe
aproximativ 47% din
suprafața Regiunii Centru,
ocupând părțile de est, sud și
vest ale regiunii.
Regiunea Centru cuprinde
părți însemnate din toate cele
trei ramuri ale Carpaților
Românești
Munții Carpați traversează
toate județele Regiunii
Principalele centre urbane se
găsesc în zona montană sau
în proximitatea acesteia
(Brașov, Sibiu, Alba Iulia,
Sfântu Gheorghe, Miercurea
Ciuc)
 Relieful montan impune restricții în dezvoltarea teritorială și dezvoltarea
socio-economică a așezărilor
 Relieful montan impune restricții în dezvoltarea rețelei de transport
regionale și conectarea cu celelalte regiuni (căile de transport s-au
dezvoltat cu precădere de-a lungul culoarelor naturale)

Convenția Carpatică












Convenția Cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (Convenția
Carpatică, pe scurt) a fost semnată în 2003 de toate cele 7 state pe teritoriul cărora se
află Munții Carpații: Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia si Muntenegru, Romania si
Polonia,
Romania a ratificat Convenția Carpatică prin adoptarea Legii nr. 389/2006
Secretariatul interimar al Convenției funcționează din 2003 până în prezent la Viena
Obiectivul general Convenției Carpatice: cooperarea pentru păstrarea si dezvoltarea
durabilă a Carpaților, în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și a conservării
valorilor naturale și culturale
Convenția Carpatică creează cadrul general de cooperare în diverse domenii precum:
amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, conservarea biodiversității,
agricultura, silvicultura, transport, turism, industrie si energie, în acest scop fiind
adoptate până în prezent 5 protocoale adiționale
Organismul decizional al Convenției este Conferința Părților (COP) este, aici fiind
reprezentate toate cele 7 state semnatare. Întâlnirile ordinare ale acestui organism au
loc de regulă la 3 ani
Organismele subsidiare ale Convenției sunt:
 Comitetul de Implementare (CICC), format din reprezentanți ai tuturor Părților
Contractante se întrunește anual și are rolul de a pregăti din punct de vedere tehnic
deciziile COP
 Grupurile de lucru (GL). Convenția Carpatică are 8 grupuri de lucru tematice

Implicarea Regiunii Centru în implementarea
obiectivelor Convenției Carpatice: acțiuni












Participarea sau inițierea de către ONG-uri și autorități publice locale și județene din
Regiunea Centru a unor activităților legate de implementarea Convenției Carpatice și
a Protocoalelor adiționale.
Prezentarea ofertei privind înființarea la Brașov a unui Birou al Platformei Comune
pentru Turismul Durabil în Carpați pe care România, prin Autoritatea Națională
pentru Turism, C.J. Brașov și Municipiul Brașov, a depus-o la Secretariatul Convenției
Carpatice
Susținerea candidaturii României prin înaintarea în iulie 2015 de către ADR Centru a
unei Scrisori de sprijin
Hotărârea CDR Centru nr. 15 din septembrie 2015 privind susținerea candidaturii
României pentru găzduirea la Brașov a Biroului Platformei de Coordonare a Turismului
Durabil și acordarea sprijinul tehnic în acest sens
Desfășurarea la Brașov, în aprilie 2016, a întâlnirii Grupului de Lucru pentru Turism
Durabil
Scrisoarea CDR Centru către Ministerele de resort privind necesitatea unei implicări
mai active a României în activitățile Convenției Carpatice, incl. prin stabilirea la Brașov
a sediului permanent al Secretariatului Tehnic
Implicarea permanentă în demersurile la nivel național în vederea implementării
obiectivelor Convenției Carpatice

Implicarea Regiunii Centru în implementarea
obiectivelor Convenției Carpatice: rezultate






Deschiderea oficială la 10 mai 2017 a
Biroului Platformei de Coordonare a
Turismului Durabil
Organizarea la 21 iunie 2017 a unei
întâlnirii a Grupului de lucru la nivel
național pentru turism – Convenția
Carpatică, în cadrul căreia s-a discutat și
despre colaborarea cu județele din
arealul carpatic.
Organizarea de către Biroul Platformei
de Coordonare a Turismului Durabil, în
luna septembrie 2017 a întâlnirii
internaționale a Grupului de Lucru
privind Turismul Durabil în Carpați

Strategia UE pentru Regiunea Carpatică – obiectiv
pentru perioada post 2020








Scopul: Creșterea calității vieții locuitorilor, menținând valorile culturale și de
mediu
Contribuie la apropierea de obiectivul fundamental al UE: consolidarea
coeziunii economice, sociale și teritoriale
Permite extinderea cooperării pe multiple niveluri: regional, interregional și
interstatal
Domenii de cooperare strategică: economia, infrastructura, protecția mediului
și a peisajelor, patrimoniul cultural, agrementul
Implementarea unor politici comune de dezvoltare durabilă în concordanță cu
nevoile specifice identificate
Crearea de sinergii cu alte instrumente de cooperare cum ar fi Convenția
Carpatică
Adaptarea la nevoile proprii a experiențelor pozitive din cadrul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării și din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Alpină

Argumente pentru adoptarea unei viitoare Strategii a
UE pentru Regiunea Carpatică
Beneficiile adoptării unei Strategii a UE pentru Regiunea Carpatică
o
o
o

o

o

Crearea unui cadru politico-instituțional care ar putea răspunde mult mai bine
nevoilor specifice acestei zone
Viziune strategică, coordonare mai bună a diferitelor politici și programe, obiective
strategice bine definite
Îmbunătățirea accesului la finanțare prin dezvoltarea de programe care să sprijine
atingerea obiectivelor strategice și prin evitarea suprapunerilor și necorelărilor care
s-ar putea ivi în cazul lipsei Strategiei (biodiversitate vs. agricultura, exploatarea
forestieră vs. combaterea schimbărilor climatice etc.)
Posibilitatea implementării unor proiecte cu o acoperire teritorială mai largă (ex.
proiecte pentru dezvoltarea transportului durabil, amenajarea de trasee turistice
trecând prin mai multe state carpatice, proiecte ce vizează protejarea biodiversității
Munților Carpați etc)
Crearea unui cadru favorabil pentru o cooperare extinsă între statele, regiunile și
comunitățile din Munții Carpați

Argumente pentru adoptarea unei viitoare Strategii a
UE pentru Regiunea Carpatică
Premise de ordin geografic și cultural-istoric:
o Munții Carpați prezintă o importanță strategică pentru România (se află pe teritoriul a
27 județe, ocupând 28% din teritoriul național) dar și pentru Europa (al 2-lea lanț
montan ca lungime și suprafață, străbătând 7 state europene, dintre care 5 sunt state
membre ale Uniunii Europene)
o Munții Carpați adăpostesc ecosisteme naturale de o valoare unică, dar având în vedere
fragilitatea ridicată a acestor ecosisteme se impun politici și programe bine coordonate
în domeniul protejării și salvării biodiversității
o Munții Carpați au un potențial economic ridicat, însă și numeroase dificultăți și restricții
de valorificare a acestui potențial impuse de relieful montan
o Teritoriul Munților Carpați prezintă o mare bogăție și diversitate culturală: 7 națiuni
europene, dar și specific local al comunităților care trăiesc în această zonă, specific care
este tot mai amenințat

Argumente pentru adoptarea unei viitoare Strategii a
UE pentru Regiunea Carpatică
Premise de ordin politic
o

o
o

o

o

o

o

Încurajarea de către U.E. în perioada anterioară a creării de strategii la nivel macro-regional ca
instrument de întărire a coeziunii teritoriale (au fost deja adoptate strategii pentru 4
macroregiuni)
Încercarea de a crea un mecanism de cooperare între Strategia Dunării și Convenția Carpatică
(seminar desfășurat la Bruxelles în nov 2015)
Adoptarea în 2015 a Strategiei pentru Regiunea Alpină (EUSALP), pornind de la experiența
dobândită prin cooperarea statelor din această zonă în cadrul Convenției Alpine, precedent care
ar trebui replicat
Experiența acumulată în ultimii 10 ani de către autoritățile guvernamentale, regionale și locale
din cele 7 state din zona Carpaților în cadrul Convenției Carpatice
Existența unui interes clar exprimat de oficiali din țările carpatice pentru punerea bazelor unei
viitoare Strategii pentru Regiunea Munților Carpați având ca model Strategia pentru Regiunea
Alpină (EUSALP)
Implicarea actorilor locali și regionali din toate statele din zona Carpaților în diverse acțiuni
premergătoare elaborării unei Strategii pentru Regiunea Carpatică. Menționăm în acest sens și
intervenția primarului orașului Cugir din cadrul Sesiunii Plenare a Comitetului European al
Regiunilor din toamna anului 2017
Adoptarea în martie 2018 de către Grupul Interregional Carpați din cadrul Comitetului
European al Regiunilor a Declarației în favoarea stabilirii UE pentru Regiunea Carpatică și
decizia de susținere a acesteia de către toți membrii CDR Centru
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