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• DE LA PLANIFICARE LA PROGRAMARE



PDR Centru

RIS3 Centru
• Principalul document de analiză și 

diagnoză

• Documentul care stabilește 
viziunea de dezvoltare, 
obiectivul general, obiectivele 
specifice, prioritățile  și  
măsurile necesare

• se bazează pe cea mai extinsă 
structură partenerială a regiunii

1998…

2014…

.

Specializare inteligentă este:
• O transformare economică bazată pe 

cunoaștere

•O politică de inovare definita
teritorial

• Un proces de jos în sus pe 
bază de   evidențe

• Un proces de dialog public-
privat privind alocarea optimă a 
resurselor publice



PLANIFICAREA REGIONALĂ

Programe 

Politici

ANALIZĂ VIZIUNE RESURSE PRIORITĂȚI

PARTENERIAT



PDR 2000-2002
PDR 2003-2004
PDR 2004-2006

PDR 2007-2013

PDR 2021-2027
RIS3 2021-2027

1998

-

2022

Documente strategice elaborate la nivel regional:

PDR Centru - RIS 

30 de studii, analize și

planuri de acțiune

 Utilizarea RES

 Schimbări demografice

 Infrastructura regională de

transport

 Competitivitate

 Dezvoltare urbană

 Dezvoltarea RU

 Digitalizare

 Turism

 Plan de acțiune pentru

dezvoltarea

turismului/biomasă

PDR 2014-2020
RIS3 2014-2017



Comitetul regional 

de planifcare43 
organizații

6 Gupuri de lucru  

județene 

7 Gupuri de lucru  

tematice 

Consorțiul regional 

de inovare

39
organizații
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2 Gupuri de lucru  

permanente



Consiliul pentru dezvoltare regională

ADR CENTRU

CRI CRP

6 GRUPURI DE LUCRU JUDETENE
7 GRUPURI TEMATICE

2 grupurI de lucru permanente:
redurse umane/ digitalizare

9 grupuri adhoc - edp

Aprobă 

Avizează Avizează 



Viziunea 

Regiunea Centru va fi o regiune curată,

atractivă pentru locuitorii săi și turiști,

cu o economie competitivă bazată pe

cunoaștere și inovare, în care grija

pentru exploatarea și utilizarea durabilă

a resurselor să se afle în atenția fiecărui

cetățean

Obiectivul global

Regiunea Centru va atinge în anul 2027
un nivel convergență economică de 70%
față de media Uniunii Europene,
exprimat în termenii P.I.B./loc.

PDR Centru 2021-2027

Viziunea

Regiunea Centru îşi consolidează și valorifică

potenţialul de inovare şi se adaptează la

modificările de paradigmă tehnologică şi

industrială și fructifică inteligent și sustenabil

specificul regional

RIS3 Centru 2021-2027

Scopul

Orientarea şi concentrarea eforturilor regionale
pentru transformarea Regiunii Centru într-o
regiune a cunoaşterii și creșterii sustenabile

Viziunea Programul Regiunea Centru 2021-2027

Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru

locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere

și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a

resurselor să fie o prioritate.

Obiective strategice sinergice



Domenii strategice regionale 



Strategia de 

Specializare 

Inteligenta a 

Regiunii 

Centru

Industria 
auto si 

mectronica
Industria 

Aerospatiala

Sectorul 
Agroalimentar

Industria 
ușoară

Mediul 
construit 

sustenabil

Silvicultura, 
prelucrarea 
lemnului și 

industria 
mobilei

Sectorul IT și 
industriile 

creative

Sanatate

Turism

Obiectivul 1. Susținerea 

creării de cunoaștere și 

inovării în sectoarele de 

excelență regionale;

Obiectivul 2. 

Modernizarea 

industrială a 

sectoarelor de

Obiectivul 3. Integrarea 

în fluxurile de cunoaștere 

regionale, europene și 

globale;

Obiectivul 4. Inovare 

pentru comunități 

sustenabile;

Obiectivul 5. Susținerea 

digitalizării economiei și 

societății.



Dezvoltarea regională în acțiune: de la concept la operaționalizare

PDR Centru

800 idei de 
proiecte

Programul
Regiunea
Centru

8 Priorități de investiții

1,4 miliarde euro

RIS 36,2 miliarde 
euro

25% din fondurile PR 
Centru 2021-2027



P3. O regiune cu
comunități 

prietenoase cu 
mediul
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P1. O regiune 
competitivă

P2. O regiune 
digitală

P5. O regiune 
conectată

P6. O regiune 
educată

DS 1 Dezvoltare
teritorială, 

dezvoltare 
urbană

DS 3. Mediu, 
energie, 

Schimbări 
climatice

DS 2 
Competitivitat
e economică, 

CDI

DS4. Resurse 
umane, 

Incluziune socală

DS. 5 Turism, 
Patrimoniu 

cultural

DS 6 Agricultură, 
silvicultură, 

dezvoltare 
rurală

P8. O regiune 
atractivă
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P4. O regiune 
cu mobilitate

urbană
durabilă

P7. O regiune 
cu turrism 

durabil
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Strategia de 

Specializare 

Inteligenta a 

Regiunii 

Centru

Industria 
auto si 

mectronica
Industria 

Aerospatiala

Sectorul 
Agroaliment

ar

Industria 
ușoară

Mediul 
construit 

sustenabil

Silvicultura, 
prelucrarea 
lemnului și 

industria 
mobilei

Sectorul IT 
și 

industriile 
creative

Sanatate

Turism



Resurse umane calificate/ Specializare continuă/ 

Instrumente de prelucrare și colectare a datelor

Planificarea acum și în viitor

Oferă un scop și finalitate activitățíi de planificare

si parteneriatului

Programarea - o provocare

Menținerea și dezvoltarea 

parteneriatului pentru planificare  

Menținerea și dezvoltarea 

parteneriatului pentru planificare  

Orientează planificarea strategică către obiective

cuantificabile și rezultate

Creștere coeziunea și încrederea parteneriatului




