Capitolul 1. Introducere
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 (PDR Centru) reprezintă principalul
document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii
de decizie din Regiunea Centru. PDR își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție
un document - cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare,
obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare,
propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de
Dezvoltare a Regiunii Centru a fost realizat în conformitate cu orientările metodologice
elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conținutul Planurilor de
Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al
acestora. Totodată, au fost respectate reglementările stabilite la nivel regional cu privire la
constituirea și funcționarea structurilor parteneriale pentru elaborarea documentelor de
planificare.
Fiind fundamentat pe o diagnoză detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică
regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Planul de Dezvoltare ia în considerare
nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea potențialul său real de dezvoltare.
Pentru o evaluare cât mai corectă a nevoilor și a potențialului regiunii, cele două analize
menționate integrează rezultatele celor 15 studii sectoriale elaborate la nivel regional în
perioada 2010-2011. Analiza socioeconomică, analiza SWOT și Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Centru au parcurs un amplu proces consultativ desfășurat în cadrul structurilor
parteneriale regionale, începând de la identificarea și cuantificarea problemelor și nevoilor
până la stabilirea priorităților și măsurilor. Prin activitatea desfășurată în cadrul Comitetului
Regional de Planificare ,,Centru” și în cadrul celor șapte grupuri tematice (dezvoltare urbană
și infrastructură, competitivitate economică și cercetare, mediu și resurse regenerabile de
energie, agricultură și dezvoltare rurală, turism și cultură, resurse umane și incluziune
socială, administrație și bună guvernanță) și în cele șase grupuri județene de lucru s-a
urmărit implicarea actorilor relevanți pentru dezvoltarea regională în toate etapele
procesului de planificare și programare. Au fost avute în vedere de asemenea și strategiile de
dezvoltare ale județelor, urmărindu-se armonizarea cât mai bună a obiectivelor și acțiunilor
județelor și comunităților din Regiunea Centru.
PDR Centru 2014-2020 se raportează, în același timp, la evoluțiile preconizate la nivel
național și european, sintetizate în documentele de programare ale Comisiei Europene
pentru perioada 2014-2020, în angajamentele internaționale ale României și în strategiile
naționale pentru perioada următoare. PDR Centru urmărește pe tot parcursul său firul roșu
reprezentat de cele trei priorități stabilite prin Strategia Europa 2020: creștere inteligentă,
creștere durabilă, creștere favorabilă incluziunii și obiectivele propuse în cadrul celor cinci
domenii de interes: ocupare, inovare, schimbări climatice, educație, reducerea sărăciei.
Regiunea Centru va fi astfel permanent cuplată la procesele în desfășurare la nivel european.
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La elaborarea PDR Centru s-au avut în vedere câteva principii fundamentale, și anume:
 concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea utilizării
resurselor alocate
 coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, rezultând astfel o mai mare
coerență la nivel regional și un efect sinergic al acestor acțiuni
 cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori de
performanță
Conform reglementărilor legale în vigoare, cuprinse în cadrul Legii 315/2004 privind
dezvoltarea Regională în România și a H.G. 1115/ 2004, după avizarea sa de către Comitetul
Regional de Planificare ,,Centru”, PDR Centru 2014-2020 va fi aprobat de către Consiliul de
Dezvoltare Regională - forul decizional al Regiunii Centru.
Punerea în aplicare a Planului de Dezvoltare Regională va cădea în sarcina autorităților
regionale – pe măsură ce acestea vor fi create și consolidate -, a administrațiilor locale și
județene, a organizațiilor, a diverselor structuri parteneriale și organismelor de
implementare a programelor create ad hoc. Pentru transpunerea în realitate a Planului, un
rol important îl vor avea fondurile europene nerambursabile alocate pentru perioada 20142020 (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală ), la care se vor adăuga
finanțările autohtone publice și private.
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 este însoțit de o listă de propuneri de
proiecte majore, cu un impact larg, semnificativ, care va permite o mai bună implementare a
acestuia.
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