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Capitolul 9. Procesul partenerial de elaborare a Planului de Dezvoltare a 
Regiunii Centru în perioada 2014-2020 

 

În cadrul procesului de finanțare de la Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020, 
fiecare regiune de dezvoltare contribuie la realizarea documentelor naționale de programare 
și la stabilirea propriei strategii de dezvoltare, prin realizarea Planului de Dezvoltare 
Regională, document care se elaborează sub coordonarea agențiilor de dezvoltare regională 
și care este aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 

În vederea îndeplinirii acestei sarcini cât mai eficient și cu rezultate cât mai bune, Agenția 
pentru Dezvoltare Regionala Centru a realizat o propunere de Cadru de elaborare în 
parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, care oferă o transparență 
totală și să determine o implicare a cat mai mulți actori regionali în scopul eficientizării și 
sustenabilității procesului. Acest document a fost analizat de către Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională și aprobat prin Hotărârea nr.18 din 14 septembrie 2010. 

În conformitate cu prevederile Cadrului de elaborare a PDR, care au fost corelate cu HG 
1115/2004, la nivelul Regiunii a fost constituită o structură partenerială de lucru prin 
intermediul căreia în perioada 2011- 2013, ADR Centru împreună cu actorii regionali 
implicaţi în activitatea de planificare, vor elabora Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 
2014 - 2020 (PDR), document care stabilește strategia de dezvoltare regională și cuprinde ca 
anexă un portofoliu de proiecte regionale. 

În anul 2012, cadrul legal de constituire și funcționare a rețelei parteneriale a fost completat 
și actualizat prin Regulamentul - Cadru pentru organizare şi funcţionarea Comitetelor 
Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, document 
aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului cu nr. 1087/2012 și prin 
Hotărârea nr. 13/2012 a CDR Centru privind structura și componența CRP Centru. 

Rețeaua partenerială de planificare la nivelul Regiunii Centru cuprinde 3 tipuri de structuri: 

• Comitetul Regional de Planificare ,,Centru”, constituit în luna octombrie 2012, pe 
baza cadrului legal existent și a Hotărârii nr. 13/2012 a Consiliului de Dezvoltare 
Regională. Comitetul Regional de Planificare ,,Centru” a avut  până în prezent 3 
reuniuni în plen. La întâlnirea din 15.05.2013 au fost avizate Analiza Socioeconomică 
și Analiza SWOT a Regiunii Centru.  

• Grupurile tematice de lucru la nivel regional, constituite în jurul priorităților 
regionale de dezvoltare: Infrastructura, dezvoltare teritorială, acestea fiind: 
Competitivitate și eficiență energetică, Dezvoltarea resurselor umane, Mediu și 
schimbări climatice, Dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură, Turism, cultură și 
patrimoniul cultural, Administrație și bună guvernanță 
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• Grupurile județene de lucru alcătuite din reprezentanți ai autorităților locale și 
județene , ai mediului de afaceri, ai universităților și societății civile din fiecare județ 
al Regiunii Centru 

Comitetul Regional de Planificare Centru are, conform ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale și Turismului cu nr. 1087/2012,  rolul de a aviza următoarele documente de 
programare:  

• analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de     
dezvoltare regionale a PDR, precum şi concluziile acestora privind problemele 
majore identificate la nivel regional, elaborate pe baza documentelor adoptate în 
Grupurile de lucru județene  şi Grupurile de lucru tematice; 

• strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din Planul de 
Dezvoltare Regională (PDR); 

• programarea financiară orientativă a obiectivelor prioritare de dezvoltare; 
• proiectul PDR care va fi supus aprobării CDR; 
• rapoartele strategice de monitorizare a PDR, care vor fi supuse aprobării CDR; 
• lista indicativă a proiectelor strategice din PDR identificate la nivelul fiecărei 

regiuni de  dezvoltare.  
 

Activitatea Comitetului Regional de Planificare ,,Centru” 

În luna octombrie 2012, la Alba Iulia, a avut loc Întâlnirea de constituire a Comitetului 
Regional de Planificare la nivelul Regiunii Centru (CRP Centru). Întâlnirea de constituire a CRP 
a fost inițiată de ADR Centru, în conformitate cu Regulamentul - Cadru pentru organizare şi 
funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 
2014-2020, document aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului cu 
nr. 1087/2012 și cu Hotărârea nr. 13/2012 a CDR Centru privind structura și componența 
CRP Centru. În cadrul acestei întâlniri s-a căzut de acord în ce privește formarea a 7 grupuri 
tematice de lucru la nivel regional, constituite în jurul priorităților regionale de dezvoltare: 
Infrastructura, dezvoltare teritorială, Competitivitate și eficiență energetică, Dezvoltarea 
resurselor umane, Mediu și schimbări climatice, Dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură, 
Turism, cultură și patrimoniul cultural, Administrație și bună guvernanță. Cea de-a 2-a 
întâlnire a acestei structuri regionale consultative s-a desfășurat în luna decembrie 2012.   

Comitetul Regional de Planificare ,,Centru”, reunit, statutar, în data de 15.05.2013, a avizat 
Analiza socio-economică a Regiunii Centru și Analiza SWOT a Regiunii Centru. În cadrul 
aceleiași întâlniri au fost prezentate evoluția procesului de planificare-programare la nivel 
național și european, proiectul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 
2014-2020 și au fost discutate aspecte privind dezvoltarea portofoliului regional de proiecte. 

La ultima întâlnire a CRP Centru, desfășurată pe data de 5 noiembrie 2013, a fost analizat  
draftul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru. Documentul a fost adoptat cu o serie de 
amendamente de către toți membrii CRP prezenți la reuniune. 
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Activitatea Grupurilor județene de lucru pentru elaborarea PDR 2014-2020 

Grupurile de lucru județene - constituite și conduse de către consiliile judeţene sub 
coordonarea ADR Centru - sunt formate din reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai unor 
organizații private, reprezentative pentru mediul administrativ, economic, social și 
educaţional din fiecare județ. La începutul acestui an (2012) grupurile de lucru au fost 
completate cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile pentru a deveni cât 
mai diversificate din punct de vedere al reprezentării actorilor implicați în procesul de 
dezvoltare. 

În cursul anului 2012, au fost organizate 2 runde de întâlniri (în trimestrele II și IV) la sediile 
consiliilor județene cu fiecare din cele 6 grupuri județene de lucru, în cadrul cărora au fost 
prezentate metodologia de elaborare a analizei socio-economice, elementele cheie ale 
acesteia și direcțiile principale ale strategiei regionale de dezvoltare.   

În cursul lunilor mai și iunie 2013, ADR Centru a organizat o rundă de întâlniri în cele 6 județe 
ale Regiunii Centru cu fiecare grup județean de lucru. Obiectivele principale ale acestor 
întâlniri au vizat informarea membrilor grupurilor de lucru cu privire la aspectele europene şi 
naţionale privind procesul de programare pentru perioada 2014-2020, prezentarea și 
discutarea draftului Strategiei de Dezvoltare Regională și dezvoltarea portofoliului regional 
de proiecte. De asemenea, în perioada mai-iunie 2013 s-au desfășurat întâlnirile cu membrii 
celor 7 grupuri tematice de lucru în cadrul cărora a fost prezentat proiectul Strategiei 
Regionale de Dezvoltare și au fost discutate măsurile și tipurile de posibile proiecte 
finanțabile în cadrul domeniului strategic aferent fiecărui grup tematic. 

 

   

 

Întâlniri ale grupurilor de lucru 
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Procesul de consultare a rețelei parteneriale  

Procesul de informare și consultare a membrilor rețelei parteneriale la nivelul Regiunii 
Centru s-a desfășurat permanent încă de la crearea structurilor parteneriale. În cursul 
fiecărei etape de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională a funcționat sistemul 
electronic de comunicare, toate drafturile documentelor de planificare au fost publicate pe 
pagina oficială de internet a ADR Centru, membrii structurilor parteneriale fiind înștiințați 
despre aceasta și solicitându-li-se, dacă este necesar, să facă observații și să propună 
modificări sau completări la documentele supuse consultării. 

 

 


