
 
 

Capitolul 7. Monitorizarea PDR Centru 2021-2027 

 

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 oferă un cadru strategic cuprinzător pentru 
a facilita și orienta complexul proces de dezvoltare durabilă a Regiunii Centru. O bună 
implementare a planului de dezvoltare regională asigură în primul rând o creștere durabilă a 
regiunii și o atentă echilibrare a domeniilor și priorităților strategice. Din acest punct de 
vedere, implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare precum și 
elaborarea periodică a rapoartelor de monitorizare joacă un rol esențial în atingerea 
obiectivelor stabilite.  

Monitorizarea procesului de implementare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2021-
2027 se va realiza prin intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate 
atât în ce privește implementarea planului  de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor 
planificate cât și impactul generat. Procesul de monitorizare a PDR Centru 2021-2027 va avea 
ca principal instrument de lucru sistemul de indicatori, definiți în raport cu măsurile și 
obiectivele propuse, cuprinzând, în total, 44 indicatori de realizare (output) și 28 indicatori de 
rezultat. Având în vedere faptul că implementarea PDR Centru se va întinde pe o perioadă de 
9 ani, apare ca necesară cel puțin o evaluare intermediară a Planului, bazată pe analiza 
indicatorilor de rezultat.  

Rapoartele de monitorizare vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii: 2024, 2027 și 2029, fiind 
prezentate în cadrul reuniunilor Consiliului de Dezvoltare Regională Centru și transmise 
autorităților publice la nivel național (Ministerul Fondurilor Europene). 

În linii mari, raportul de monitorizare va cuprinde: 

• Situația și evoluția socioeconomică a Regiunii Centru 
• Realizările obținute procesul de implementare a PDR Centru 2021-2027, cuantificate 

pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor stabilite  
• Problemele întâmpinate în procesul de implementare a PDR Centru 2021-2027 
• Exemplele de bună practică identificate 

• Eventuale propuneri de revizuire a unor priorități sau măsuri în cazul în care se 
constată nepotrivirea acestora în raport cu obiectivele specifice sau propuneri de 
modificare a unor indicatori dacă se constată relevanța scăzută, dificultăți 
insurmontabile de obținere sau valori-țintă nerealiste pentru indicatorii respectivi1  

Alături de evoluția situației socioeconomice regionale, rapoartele vor include informațiile 
relevante privind implementarea proiectelor din portofoliul regional de proiecte și situația 
fondurilor atrase în regiune prin programele operaționale și alte tipuri de programe. 

                                                           
1 În cadrul propunerilor de revizuire a PDR Centru 2021-2027 pot fi incluse: tabele cu date financiare, indicatori 
de monitorizare, listă de proiecte strategice, actualizări de informații sau date statistice, etc. 



 
 

În scopul colectării datelor necesare pentru realizarea rapoartelor, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru va colabora, pe baza unor protocoale de schimburi de date și informații, cu 
cele 6 consilii județene, cu autoritățile regionale și cu autoritățile de management și 
organismele intermediare ale programelor operaționale pentru perioada 2021-2027. 

Având în vedere faptul că activitatea structurilor parteneriale regionale va continua de-a 
lungul perioadei de implementare și monitorizare a PDR Centru 2021-2027, rapoartele de 
monitorizare a PDR Centru vor fi înaintate spre consultare și avizare membrilor Comitetului 
Regional de Planificare Centru, apoi vor fi prezentate Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


