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Lansarea Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 
Împreună dezvoltăm Regiunea! 

 
Discursul domnului Simion Crețu – Director general ADR Centru 

 
Bună ziua! 
Stimată doamnă Director DG REGIO, 
Stimate Domnule Ministru și Domnilor Secretari de Stat, 
Domnilor Președinți de Consilii Județene, 
Doamnelor și domnilor Prefecți, 
Doamnelor și domnilor  /  Stimați invitați, 
 
Vă mulțumesc tuturor că astăzi ați ales să fiți alături de noi! Am ajuns, iată, la momentul pe care l–am 
anticipat în urmă cu 3 ani: punctul de pornire pentru procesul descentralizării implementării fondurilor 
europene, astfel încât să impulsionăm dezvoltarea regiunii noastre.  
Momentul din care putem spune că ne vom coordona direct, împreună, viitorul. Pornim cu încrederea că 
vom reuși! 
 
Luna trecută, în Sala Unirii din Alba Iulia, a fost semnată Declarația de Adoptare a Acordului de Parteneriat 
între România și Comisia Europeană, pentru perioada 2021-2027. Din acel moment a fost clar că viitorul 
nostru și procesul de dezvoltare regională durabilă vor fi realizate așa cum ne dorim, cum am convenit 
împreună, într-un larg parteneriat, beneficiind de importante resurse europene.  
 
Acum 24 de ani, regiunile din România au ales să se alăture țelului European. Pas cu pas, noi – Agențiile 
pentru Dezvoltare Regională și Consiliile pentru Dezvoltare Regională - am devenit liantul între instituțiile 
europene, prin Guvernul României, și colaboratorii noștri direcți: administrația publică locală, mediul de 
afaceri, societatea civilă, mediul universitar.  
Sunt sigur că drumul pro-european ales acum 24 de ani - de Regiunea Centru chiar în data de 20 noiembrie 1998 - 
a fost cel corect.  
Dovada că am ales bine se vede în evoluția economico-socială a regiunii noastre care, fără susținerea 
finanțărilor din partea UE, nu ar fi avut posibilitatea să recupereze decalajele de dezvoltare față de alte 
regiuni din Europa într-un timp atât de scurt.  
Se vede în nivelul de trai mai bun al cetățenilor noștri, în statutul european, drepturile și beneficiile de 
care ne bucurăm acum și, să nu uităm, de sprijinul și siguranța medicală oferită în această pandemie.   
 
Nu ne-am abătut niciun moment de la misiunea pe care ne-am asumat-o: aceea de a reconstrui, a 
consolida și a promova idealurile europene, punând în aplicare politicile de dezvoltare regională.  
 
Suntem în Regiunea CENTRU – România!  
Acum, suntem mai conectați cu Europa, mai apropiați de spiritul european. Suntem mai aliniați la cerințele 
comunitare, dar și mai aproape de standardul de viață al majorității cetățenilor europeni! 
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Dacă, în urmă cu două decenii aveam multe incertitudini, acum avem toate motivele să fim încrezători!  
Încrezători în puterile noastre. Încrezători în capacitatea noastră de a pregăti un Program nou, adaptat 
realităților regiunii, adaptat nevoilor cetățenilor. 
Până acum, folosind banii europeni, am atins un nivel de dezvoltare la care am sperat, dar pe care nu ni l-
am imaginat în perioada ultimilor ani ai deceniului ’90.   
 
Indicatorii care pot oferi imaginea nivelului actual de dezvoltare a Regiunii Centru, față de acum 20 ani, ne 
arată că, la nivel regional, Produsul Intern Brut a crescut de peste 4 ori, de la cca 5000 euro, la mai mult de 
20.000 euro în 2020, iar în raport cu media UE27 acest indicator a crescut de la 27% la circa 67%.  
Nu în ultimul rând, Productivitatea muncii a crescut, la nivel regional, de la cca 44% din media UE, în anul 
2007, la 68% față de media UE27 în anul 2020, fiind comparabilă cu productivitatea muncii înregistrată în 
regiuni din Slovacia, Polonia, Grecia, Portugalia etc. 
 
Trebuie subliniat faptul că, după momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, în Regiunea Centru au 
fost implementate, prin toate programele de dezvoltare, 11.820 proiecte, cu o valoare totală de peste 6,2 
miliarde euro, în perioada 2007-2013, la care se adaugă mai mult de 5600 proiecte, în perioada 2014-
2020, a căror valoare depășește 7,93 miliarde euro. Astfel, Regiunea Centru a beneficiat, în decurs de 15 
ani, de investiții cumulate în valoare totală de peste 14 miliarde euro. 
 
De-a lungul timpului, noi, la ADR Centru - lucrând într-un foarte larg cadru partenerial - am dezvoltat 
strategiile de dezvoltare regională, pe fiecare perioadă de programare și am conceput strategii sectoriale, 
pentru a contura activitatea de planificare și programare a dezvoltării.  
 
Ne-am implicat de la bun început în gestionarea fondurilor de preaderare, iar ulterior aderării la Uniunea 
Europeană am dobândit calitatea de Organism Intermediar pentru gestionarea fondurilor europene 
nerambursabile. 
 
Astfel, în perioada 2007-2013, am implementat la nivel regional – în perioada 2007-2013 – Programul 
Operațional Regional și Programul Operațional Sectorial dedicat Creșterii Competitivității Economice. 
Ulterior, am implementat în regiunea noastră Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Gestionând resursele nerambursabile alocate regiunii noastre - încă din anii 2000 - am implementat peste 
3.700 de proiecte, a căror valoare totală este de peste 3,2 miliarde euro. Valoarea fondurilor europene 
absorbite prin aceste proiecte depășește 2,3 miliarde euro. Subliniez că mai mult de două treimi dintre 
aceste proiecte, reprezentând peste 90% din fondurile investite, au fost implementate după momentul 
aderării României la Uniunea Europeană. 
 
Azi vedem în jurul nostru impactul tuturor acestor investiții! 
 
Este vorba despre lucrările de modernizare a infrastructurii de drumuri locale și regionale, în infrastructura 
educațională, de sănătate și cea socială, așa cum este direct perceptibilă și îmbunătățirea capacității 
noastre de răspuns în situații de urgență, dar și extinderea infrastructurii mici, a alimentărilor cu apă și 
canalizare. Astăzi suntem mai performanți în managementul deșeurilor, în dezvoltarea turismului, în 
pregătirea resurselor umane și în procesul de formare profesională continuă. Avem IMM-uri și micro-
întreprinderi tot mai competitive, apar noi structuri suport pentru afaceri.  
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Am reușit să dăm un înțeles nou conceptelor de dezvoltare urbană, eco-mobilitate, revitalizare a spațiilor 
publice neutilizate. Ne apropiem tot mai mult de ceea ce reprezintă noul bauhaus european! 
 
Administrațiile locale, dar și colaboratorii europeni ne percep ca fiind partenerii potriviți nu doar pentru 
gestionarea fondurilor nerambursabile, ci și pentru promovarea economică a regiunii și susținerea 
mediului de afaceri.  
 
Acum, în timp ce coordonăm definitivarea proiectelor contractate în perioada 2014-2020 și sprijinim 
potențialii solicitanți de fonduri să utilizeze resursele disponibile prin Mecanismul European de Redresare 
și Reziliență, suntem pe deplin implicați în pregătirea și lansarea noului Program ”Regiunea Centru” pentru 
perioada 2021-2027, care va fi prezentat de colegii mei.  
 
Am îndeplinit toate obiectivele pe care ni le-am propus în acest proces de tranziție către rolul și funcțiile pe 
care le avem în calitate de Autoritate de Management a noului Program. 
 
Ne-am asumat această provocare pentru că avem convingerea că vom aduce fondurile europene mai 
aproape de nevoile localităților, a județelor și regiunii, în ansamblu. Pentru toți cetățenii!  
 
Împreună cu dumneavoastră, avem un țel comun pentru următorii 7 ani: vom construi o regiune mai 
verde, cu o economie tot mai competitivă, atractivă pentru locuitori și turiști. Punem mare accent pe grija 
față de mediu și pe utilizarea rațională a resurselor de care dispunem.  
Pentru a atinge aceste obiective vom gestiona un buget cumulat de aproximativ 1,4 miliarde euro, și 
sperăm ca, de azi înainte să adoptăm cele mai potrivite metode, pentru a avea o regiune de care fiecare 
cetățean să fie mândru.   
 
Pentru noul program pe care îl lansăm la nivel regional astăzi, aici la Târgu Mureș, am pregătit un logo prin care 
subliniem exact avantajele noastre, ale tuturor: suntem o regiune diversă, dar unită, de aceea suntem convinși 
că ”Împreună dezvoltăm Regiunea!” 
 
Țin să apreciez munca desfășurată de întreaga echipă a ADR Centru, începând din 1999 și până în prezent. 
Mulțumesc pentru sprijinul și suportul oferit de către reprezentanții Comisiei Europene, dar și de către 
Guvernul României, prin ministerele implicate în acest proces. Desigur, apreciez în cel mai înalt grad 
strânsa colaborare cu autoritățile publice locale și cu societatea civilă, pentru a pregăti PROGRAMUL 
NOSTRU! 
 
Vă mulțumim, tuturor! 
Dorim mult succes noului Program REGIUNEA CENTRU 2021-2027! 
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