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GUVERNUL ROMÂNIEI 

Instituția Prefectului – Județul Mureș 

 
Stimate gazde, 

 Stimați invitați, 

  

Este o onoare să vă adresez astăzi mesajul domnului Prim-Ministru  Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul 

Conferinței de lansare a Programului Regional Centru, pentru perioada 2021-2027.   

 Guvernul României a fost și este un susținător al consolidării rolului autorităților regionale în procesul 

de luare a deciziilor la nivel național și european.   

 Am inițiat demersul descentralizării încă din 2020 pentru a ne asigura de eficientizarea procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. Am 

certitudinea că acest demers va contribui în mod decisiv la reducerea disparităților economice și 

sociale existente.   

 În plus, pentru a ne asigura că Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) dețin toate pârghiile 

pentru implementarea eficientă a fondurilor, la finele lunii iunie a anului curent, Guvernul a aprobat o 

Ordonanță de Urgență care completează cadrul legal necesar exercitării de către ADR a atribuțiilor 

care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării 

regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor. 

 România beneficiază de 29,2 miliarde euro din PNRR pentru finanțarea reformelor și investițiilor care 

ne vor ajuta să devenim mai sustenabili, mai rezilienți și mai bine pregătiți pentru provocările și 

oportunitățile tranziției ecologice și digitale. 

 În plus, prin cel mai important instrument de investiții al Uniunii Europene, prin Politica de Coeziune, 

României îi sunt alocate 31 miliarde de euro. 

 Succesul absorbției acestor fonduri va avea ca rezultat îmbunătățirea  condițiilor de viață pentru 

cetățeni, iar acest lucru nu se poate realiza fără a lucra împreuna pentru atingerea obiectivului nostru 

comun de a valorifica potențialul regional prin impulsionarea și diversificarea activităților economice 

și prin investiții relevante pentru o Românie competitivă și pregătită pentru viitor. 

 Sume importante sunt dedicate investițiilor în cercetarea, inovarea și digitalizarea. Acestea trebuie să 

devină motoarele principale pentru dezvoltarea economiei românești, pentru crearea de locuri de 

muncă și pentru adoptarea celor mai noi tehnologii în economie și în societate. 

 De asemenea, obiectivele României trebuie aliniate celor Europene de neutralitate climatică în 

termenii tranziției către energia verde, urmărind în paralel asigurarea independenței energetice și 

protejarea cetățenilor de presiunile de pe piața energiei. 

 Doamnelor si domnilor, 

 Marcăm, azi, în cadrul acestei ceremonii, lansarea oficială a Programului Regional Centru, aprobat în 

data de 26 octombrie de Comisia Europeană, cu o alocare financiară de peste 1,38 miliarde euro.   

 1,38 miliarde de euro pe care regiunea centru îi are la dispoziție pentru implementarea măsurilor care 

să conducă la dezvoltarea economică sustenabilă  a regiunii și la creșterea calității vieții cetățenilor.  
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 Suplimentar acestei alocări, odată cu aprobarea Programului Tranziție Justă, județului Mureș îi va 

reveni suma de peste 270 milioane euro in vederea atenuării impactului socio-economic al tranziției la 

neutralitatea climatică. 

 Pe această cale, îi voi adresa mulțumiri domnului director general Simion Crețu și întregii echipe 

ADR Centru pentru efortul și dedicarea de care au dat dovadă în negocierile cu Comisia Europeană în 

vederea aprobării acestui Program. 

 În încheiere, doresc să vă asigur că Guvernul României rămâne același partener de dialog responsabil, 

orientat spre susținerea întăririi rolului autorităților regionale și locale pentru sprijinirea reducerii 

decalajelor de dezvoltare intra și inter regional.   

  

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în implementarea Programului! 

 
Prefect,  

Mara Togănel 
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