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Capitolul 8. Procesul partenerial de elaborare a Planului de Dezvoltare a 

Regiunii Centru în perioada 2021-2027 

 

Respectarea principiului parteneriatului în vederea planificării dezvoltării la nivel regional, și 

cu atât mai mult a elaborării și implementării programelor cu finanțare europeană,  

presupune constituirea unui parteneriat puternic la nivel regional între autoritățile publice, 

parteneri economici și sociali și organizații societății civile, operațional pe parcursul 

întregului ciclu de planificare, constând în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și 

evaluarea acestuia. Conform prevederilor Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, Planul de Dezvoltare Regională este documentul care se elaborează, în parteneriat, 

sub coordonarea agențiilor de dezvoltare regională și care, apoi, este înaintat spre aprobare 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

În vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027, pe tot parcursul 

procesului de înființare și operaționalizare a structurilor parteneriale au fost respectate 

prevederile din Memorandumul Guvernului României cu tema: Pregătirea documentelor 

naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene post 2020 din 5 septembrie 

2018, precum și cele din Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 

2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat.  Comitetul Regional de 

Planificare ,,Centru”, a fost constituit în luna iulie 2019, pe baza cadrului legal existent și a 

Hotărârii nr. 15/2019 a Consiliului de Dezvoltare Regională ,,Centru” prin care au fost 

stabilite structura cadrului partenerial și calendarul activităților pentru elaborarea PDR 

Centru 2021-2027. 

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

• Comitetul Regional de Planificare ”Centru”( CRP Centru)– structură partenerială 

având în componență 43 organizații reprezentative pentru cele 4 sfere ale 

societății: administrația publică, mediul de afaceri, mediul academic și 

societatea civilă și cu o reprezentare echilibrată din punct de ve dere teritorial. 

CRP Centru;  

• 6 Grupuri de Lucru Județene, constituite la nivelul fiecărui județ, sub 

coordonarea consiliilor județene; 
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▪ 7 Grupuri de Lucru Tematice în domeniile de interes regional:  infrastructură şi 

dezvoltare teritorială; dezvoltare urbană durabilă; agricultură, silvicultură şi dezvoltare 

rurală; CDI şi competitivitate economică; mediu, eficiență energetică, resurse de energie 

regenerabile, schimbări climatice; resurse umane, incluziune socială; turism și patrimoniu 

cultural, alcătuite din experți în cele 7 domenii menționate mai sus . 

 

Comitetul Regional de Planificare Centru are, conform legislației în vigoare, rolul de a aviza 

următoarele documente de planificare:  

• 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 structurilor parteneriale 

 
Începând cu luna iunie 2019, structurile parteneriale au desfășurat o activitate intensă care a 

urmărit în principal două obiective majore:  

• stabilirea priorităților regionale pe baza nevoilor de dezvoltare ale comunităților 

identificate în mod obiectiv și luând în considerare interesele legitime ale acestor 

comunități  

• alcătuirea unui portofoliu solid de proiecte care să faciliteze implementarea 

priorităților de dezvoltare și să fie finanțabile prin fondurile europene aferente 

perioadei 2021-2027 

În perioada parcursă de la înființare, s-au desfășurat 2 întâlniri ale CRP Centru (iulie 2019 și 

decembrie 2019) și au fost organizate reuniuni la nivelul celor 6 grupuri județene de lucru și 

6 întâlniri la nivel de grup tematic. Activitatea desfășurată de către structurile parteneriale 

regionale a fost semnificativ perturbată de contextul pandemic la nivel mondial care 

începând cu luna martie 2020 a afectat și țara noastră. Pentru a putea compensa nivelul mai 

redus de comunicare directă și interacțiune rezultat ca urmare a anulării întâlnirilor fizice, a 

fost intensificată consultarea structurilor parteneriale prin mijloace electronice, obținându-

se astfel un feedback de calitate din partea partenerilor interesați.  

Activitatea Comitetului Regional de Planificare ,,Centru” 

În luna iulie 2019, la Alba Iulia, a avut loc întâlnirea de constituire a Comitetului Regional de 

Planificare la nivelul Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (CRP Centru). Convocarea 

întâlnirii CRP Centru a fost realizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în 

calitate de coordonator al CRP Centru, prin Scrisoarea nr. 23824 din 01.07.2019, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al CRP Centru și cu 
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Hotărârea nr. 15/25.06.2019 a CDR Centru privind componența CRP Centru. În cadrul 

întâlnirii au fost aprobate modificările la Regulamentul de Organizare și Funcționare al CRP 

Centru și au fost supuse dezbaterii Planul de lucru pentru elaborarea PDR Centru 2021-2027 

si calendarul de activități al grupurilor de lucru județene si tematice și modalitățile de 

actualizare a portofoliului regional de proiecte. 

Comitetul Regional de Planificare ,,Centru”, reunit în mod statutar în cea de-a doua ședință 

în plen în data de 11.12.2019, a examinat prima versiune completă de lucru a analizei 

socioeconomice și a analizei SWOT a Regiunii Centru și a analizat propunerile preliminare 

privind direcțiile strategice și măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 

2021-2027. În cadrul ședinței CRP Centru s-a discutat și despre stadiul procesului de 

programare pentru perioada 2021-2027 la nivel național și pregătirea portofoliului regional 

de proiecte.  

Activitatea Grupurilor Județene de Lucru  

Stabilirea grupurilor de lucru județene (GLJ) s-a realizat cu sprijinul consiliilor judeţene, iar în 

perioada septembrie- octombrie 2019 toate grupurile de lucru judeţene au fost constituite şi 

a avut loc o primă întâlnire cu aceste structuri parteneriale. Întâlnirile cu grupurile de lucru 

judeţene au avut ca obiective: informarea structurilor parteneriale regionale cu privire la 

rolul documentelor regionale de planificare, stabilirea unui calendar de lucru pentru 

finalizarea documentelor de planificare regională, implicarea grupurilor de lucru în 

formularea viziunii de dezvoltare a Regiunii Centru şi identificarea  tipurilor de intervenții ce 

vor fi incluse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, completarea portofoliul de 

proiecte anexat PDR Centru. 

La cele 6 întâlniri ale grupurilor de lucru județene au participat 247 de persoane din 

administrația locală şi județeană, servicii deconcentrate ale administrației centrale, 

universități, asociații şi reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Activitatea Grupurilor Tematice de Lucru  

În luna septembrie 2019, au fost constituite 7 grupuri de lucru tematice la nivel regional 

(infrastructură și dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă; cercetare și 

competitivitate economică; mediu, eficiență energetică și schimbări climatice; agricultură și 

dezvoltare rurală; resurse umane și incluziune socială; turism și patrimoniu cultural). În 

perioada septembrie 2019- februarie 2020 au avut loc 5 întâlniri ale grupurilor de lucru 

tematice, desfășurate în diferite orașe ale Regiunii (Târgu Mureș, Ocna Sibiului, Brașov, Sibiu, 

Alba Iulia) la care au participat, în total, 237 persoane. Din cauza situației pandemice, 

întâlnirea GLT Agricultură și Dezvoltare Rurală, prevăzută pentru luna martie, nu a mai putut 

fi organizată.  



   Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027 

 
 

În cadrul întâlnirilor celor 6 Grupuri de lucru tematice s-a analizat situația la zi din domeniile 

respective și au fost identificate cu ajutorul participanților principalele provocări, nevoi și 

blocaje cu care se confruntă aceste sectoare, conturându-se, de asemenea, câteva propuneri 

de rezolvare a problemelor menționate. 

 

 

    Imagini de la Întâlnirile Grupurilor Tematice de Lucru  

Procesul de consultare a structurilor 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 formele draft ale 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 să facă observații și să propună modificări sau 

completări la documentele supuse consultării. În acest sens, în luna decembrie 2019 au fost 

transmise spre consultare și completare rețelei parteneriale  draftul Analizei socio-

economice regionale și  draftul  Analizei SWOT.  

În cursul anului 2020, pe măsură ce au fost elaborate drafturile celor 6 direcții strategice,                   

s-au desfășurat consultări ale grupurilor tematice prin mijloace electronice cu privire la 
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conținutul fiecărui domeniu strategic, iar versiunea consolidată a strategiei a fost transmisă 

spre consultare structurii parteneriale extinse de elaborare a PDR Centru la începutul lunii 

octombrie 2020. Solicitările de feedback privind versiunile de lucru ale celor șase domenii 

strategice au fost adresate către toate cele 288 organizații care fac parte în grupurile 

tematice de lucru, primindu-se propuneri de îmbunătățire de la 23 parteneri.   

În data de 6 octombrie 2020, pe pagina oficială de internet a ADR Centru  www.adrcentru.ro,                     

a fost publicată în vederea consultării partenerilor regionali versiunea consolidată de lucru a 

Strategiei de Dezvoltare Regională 2021-2027, în acest sens fiind transmisă o solicitare către 

membrii Comitetului Regional de Planificare ,,Centru”.  

 

http://www.adrcentru.ro/

