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Capitolul 6. Sistemul de implementare a PDR Centru 2021-2027 

 

Procesul de implementare a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru presupune 

desfășurarea în perioada 2021-2029 a următoarelor activităţi: 

 

I. Elaborarea unui Plan de acţiune în vederea operaționalizării obiectivelor Planului de 

Dezvoltare Regională, bazat pe monitorizarea portofoliului regional de proiecte și 

facilitarea implementării acestuia. Schița pentru conceptul Planului de Acțiune este 

prezentată în figura 1; 

II. Dezvoltarea și actualizarea permanentă a portofoliului regional de proiecte. Un prim 
pas în acest sens a fost operaționalizarea portalului online 
http://portofoliu.adrcentru.ro/ care permite înregistrarea proiectelor strategice 
aferente PDR Centru 2021-2027 și gestionarea informațiilor privind implementarea 
acestora. 

III. Identificarea surselor de finanțare pentru realizarea proiectelor aferente portofoliului 
regional de proiecte. Ne referim aici atât de surse de finanțare disponibile prin 
programele de finanțare europene și naționale cât și la alte surse de finanțare 
(credite, fonduri de capital de risc, fonduri de garantare, etc.). În acest sens, a fost 
elaborată Matricea surselor de finanțare pentru PDR Centru 2021-2027, prezentată 
în tabelul 1, în conformitate cu informațiile la zi privind domeniile de finanțare 
acoperite prin Programele naționale sau regionale cu finanțare europeană. 

IV. Asigurarea de asistență pentru dezvoltarea proiectelor strategice în vederea 
identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor 
regionale propuse; 

V. Organizarea de întâlniri periodice cu consiliile județene și cu organismele 

intermediare pentru programele operaționale în vederea identificării de soluții la 

problemele apărute procesul de implementare a proiectelor aferente PDR Centru; 

VI. Acordarea de sprijin punctual pentru întărirea capacității instituționale la nivel 

județean/local; 

VII. Informarea eficientă a potențialilor solicitanți privind fondurile disponibile prin 
elaborarea lunară și diseminarea către aceștia a Catalogului Surselor de Finanțare;  

http://portofoliu.adrcentru.ro/
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VIII. Elaborarea unor analize, studii, strategii regionale pentru domenii cheie ale PDR 

Centru (dezvoltare durabilă, dezvoltare urbană, ocupare și formare profesională, 

competitivitate economică, coeziune socială, coeziune teritorială și reducerea 

dezechilibrelor teritoriale etc) 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va colabora pentru asigurarea implementării 

eficiente a PDR Centru 2021-2027 cu cele 6 consilii județene, cu autoritățile regionale și 

cu autoritățile de management sau organismele intermediare ale programelor 

operaționale pentru perioada 2021-2027. 
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Tab. 1 Matricea surselor de finanțare a PDR Centru 2021-2027 

Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT 
 

PNRR 

P.1.1 Întărirea capacității 
administrative a autorităților publice 
locale în vederea implementării 
principiilor dezvoltării urbane integrate 
și sprijinirea cooperării la nivel 
microregional 

#         #  

P.1.2 Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport regional și  dezvoltarea 
infrastructurii TIC, în mod special a 
infrastructurii de bandă largă 

#   # #      # 

P.1.3 Creșterea coeziunii sociale a 
orașelor prin implementarea de 
strategii de dezvoltare locală la nivel de 
zone țintă din cadrul orașelor 

#       #  #  

P.1.4 Sprijinirea mobilității urbane 
durabile 

#   #       # 

P.1.5 Extinderea digitalizării serviciilor 
administrației publice locale și 
implementarea de soluții SMART City 

#    #      # 

P.1.6 Regenerarea economică și socială 
a orașelor mici precum și a localităților 
urbane monoindustriale 

# #        # # 

P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri 
inovativ pentru o dezvoltare economică 
inteligentă 

# # #  #      # 

P.2.2 Extinderea și diversificarea 
infrastructurii regionale și locale de 
afaceri, susținerea clusterelor și 
dezvoltarea rețelelor de cooperare 
economică 

# #         # 

P.2.3. Susținerea sectorului regional de 
cercetare-dezvoltare pentru o creștere 
economică inteligentă 

 #   #      # 

P.2.4 Creșterea gradului de #           
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Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT 
 

PNRR 

internaționalizare (sprijinirea 
participării companiilor și instituțiilor 
de cercetare la diverse rețele 
internaționale de cooperare 
economică) 

P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității 
și relevanței ofertei educaționale 
regionale, a serviciilor şi accesului la 
educație la toate nivelurile 

# #     #     

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de 
ocupare și modernizarea pieței muncii 

 #     #     

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, 
creșterea accesului și îmbunătățirea 
serviciilor acordate persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile 

       #    

P.3.4. Extinderea și modernizarea 
infrastructurii de sănătate, creșterea 
accesului și îmbunătățirea serviciilor de 
sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare 
în sănătate 

     #     # 

P.4.1 Creşterea calităţii mediului 
înconjurător din așezările urbane și 
rurale din Regiunea Centru 

# # #      #  # 

P.4.2 Creșterea eficienței utilizării 
energiei şi a altor resurse materiale prin 
implementarea de soluţii şi tehnologii 
curate care să faciliteze tranziția către 
economia circulară 

 # #         

P.4.3 Protejarea și conservarea 
biodiversității regionale 

  #      #   

P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice și prevenirea riscurilor 
naturale 

  #      #  # 

P.5.1.Conservarea, restaurarea și 
punerea în valoare a patrimoniului 
cultural-istoric, valorificarea 
patrimoniului turistic natural și 
creșterea utilizării potențialului balnear 

#          # 
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Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT 
 

PNRR 

P.5.2. Modernizarea și extinderea 
infrastructurii regionale de cazare și de 
agrement și îmbunătățirea serviciilor 
specifice 

#           

P.5.3. Susținerea turismului de nișă, 
dezvoltarea activităților conexe 
turismului și integrarea activităților 
turistice 

#           

P.5.4. Asigurarea forței calificate de 
muncă în turism 

      #     

P.6.1. Eficientizarea activităților 
agricole, susținerea activităților de 
prelucrare a produselor agricole și 
îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
fermierilor 

      #  #   

P. 6.2. Susținerea activităților agricole 
în zonele montane 

#        # #  

P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o 
manieră durabilă, a potențialului silvic  
regional 

        #  # 

P.6.4. Creșterea atractivității economice 
și diversificarea activităților economice 
în localitățile rurale 

        #   

P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a localităților rurale  

        #  # 

P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii 
sociale, cultural-recreative și susținerea 
dezvoltării comunitare 

       # #   

 


