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Unde suntem în 

prezent?

Unde dorim să ajungem 

peste 7 ani?

Cum putem să ne 

atingem destinația?

De ce avem nevoie pentru  

a putea  înainta?

Cât de aproape/ departe 

suntem de destinație?

Analiza socioeconomică 
și Analiza SWOT

Viziunea de 
dezvoltare a Regiunii

Direcții și priorități 
strategice & portofoliu  
proiecte

Monitorizare &
revizuireResurse +Sistem de 

implementare a strategiei

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 
Start: 2019
Finish: 2029



Structura partenerială pentru elaborarea și 
implementarea PDR Centru 2021-2027

CDR Centru
For decizional

ADR Centru
For executiv –
Coordonator regional

CRP Centru
For consultativ pt. PDR 
Centru – 42 membri –
autorități locale, 
mediul academic, 
mediul de afaceri, 
societatea civilă, 
instituții publice, 
sindicate

CRI Centru
For partenerial pentru RIS 
3 și grup de lucru sectorial 
pe inovare si cercetare –
36 membri – autorități 
locale, mediul academic, 
mediul de afaceri, 
societatea civilă

Grupurile de lucru 
județene –
coordonare consilii 

județene – 6 grupuri

Grupurile de 
lucru sectoriale 

– 7 grupuri

resurse
umane, 
incluziune
sociala

turism și
patrimoniu
cultural

infrastructura
si dezvoltare
teritorială

dezvoltare
urbana
durabila

agricultura, 
dezvoltare
rurala

mediu, 
eficienta
energetica, 
resurse de 
energie
regenerabile, 
schimbari
climatice



1. Introducere

2. Analiza socioeconomică (stadiul actual de realizare: draft 1
finalizat)

3. Analiza SWOT (stadiul actual de realizare: draft 1 finalizat)

4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru

5. Sistemul de Implementare a PDR Centru

6. Monitorizarea PDR Centru

7. Procesul partenerial (CRP, GLT, GLJ funcționale)

8. Portofoliul regional de proiecte (platformă online)

Structura PDR Centru 2021-2027 



Stadiul elaborării Planului de Dezvoltare Regională
2021-2027

Nr. crt. Tipul de acțiune Stadiu

1. Stabilire și operaționalizarecadru
partenerial privind elaborarea 
PDR Centru 2021-2027

• Cadrul partenerial stabilit aprobat prin Hot. CDR 
Centru nr. 15/25.06.2019 și a devenit operațional

• Întâlniri CRP Centru în 11 iulie 2019 și 11 decembrie 
2019

• Întâlniri grupuri de lucru județene în perioada 
septembrie –octombrie 2019

• 3 întâlniri grupuri de lucru tematice

2. Elaborare Analiza socio-
economică PDR si analiza SWOT

• Prima variantă a analizei socio-economice și a 
analizei SWOT – noiembrie 2019

• Va fi completată cu informațiile primite de la județe

3. Stabilire priorități regionale 
pentru perioada 2021-2027

• Prima schiță va fi prezentată în cadrul ședinței CRP 
Centru din 11 decembrie

• Primul draft va fi finalizat în perioada februarie-
martie 2020

4. Pregătirea portofoliului regional 
de proiecte 

• Bază de date online operațională
• O primă analiză a proiectelor nefinanțate pe POR 

2014-2020
• O primă analiză a nevoilor regionale



Întâlnirea grupurilor județene de lucru

 6 întâlniri în perioada 24.09 – 24.10.2019
 Au participat 247 persoane din administrația publică, servicii

deconcentrate, universități, asociații și reprezentanți ai mediului de
afaceri

 S-au purtat discuții pe următoarele teme:
o Prezentare cadru privind elaborarea PDR 2021-2027
o Furnizarea de date și informații care să completeze analiza socio-

economică regională ca să susțină mai bine nevoile regionale
o Analiza SWOT regională
o Informare asupra tipurilor de intervenții ce se pot finanța din

fonduri europene în perioada 2021-2027 și a analizelor privind
portofoliul regional de proiecte

o Discuții privind dezvoltarea portofoliului de proiecte
o Consultarea și implicarea grupurilor de lucru în formularea viziunii

de dezvoltare a Regiunii Centru și identificarea tipurilor de
intervenții



Viziunea privind dezvoltarea Regiunii 
Centru



http://www.adrcentru.ro/dez-reg/pdr-centru-2021-2027/

http://www.adrcentru.ro/dez-reg/pdr-centru-2021-2027/


Analiza socio-economică și SWOT regională

Principalele concluzii – resurse umane:
1. Deși se înregistrează o ameliorare a unor indicatori socio-

demografici, aceștia încă sunt sub media europeană
2. Un aspect important care va trebui luat în calcul la programarea

tuturor tipurilor de investiții este scăderea demografică (Regiunea
Centru ar putea pierde până în 2060 cca 23% din populația
existentă în 2015) și accelerarea ritmului de îmbătrânire a
populației – rata îmbătrânirii demografice a crescut la 1063,4‰ în
2017

3. Nivelul educației scăzut la grupurile dezavantajate social
4. Deficit de competențe și/sau personal calificat, mai ales în

sectoarele cu dezvoltare rapidă și cele emergente
5. Continuarea migrației, cu precădere a populației tinere și a celei

înalt calificate



Analiza socio-economică și SWOT regională

Principalele concluzii – dezvoltare infrastructură și dezvoltare urbană:
1. Regiunea Centru e bine relaționată teritorial, fiind traversată de 

coridorul IV pan-european de transport rutier și feroviar
2. Rețea extinsă de transport rutier și feroviar și infrastructură 

aeroportuară în dezvoltare
3. Infrastructura de transport rutier neadaptată nevoilor actuale–doar 

50% din totalul rețelei rutiere este modernizată
4. Infrastructura feroviară necorespunzătoare și neatractivă
5. Infrastructură tehnico-edilitară incompletă
6. Dezvoltarea “spontană” a orașelor, în 
dezacord cu dezvoltarea durabilă, creșterea 
decalajelor între orașele mari și cele mici, 
ritm rapid de creștere a sistemelor poluante 
de transport în comparație cu cele mai 
puțin poluante



Principalele concluzii – mediu:
1. Îmbunătățirea indicatorilor de mediu – gradul de acoperire a populației 

cu servicii de salubritate, extinderea rețelei de canalizare, suprafață 
extinsă a zonelor protejate

2. Totuși, persistă mai multe probleme de mediu: rată scăzută de 
reciclare a deșeurilor municipale (13,9% la nivel național); defrișările 
ilegale; masuri ineficiente de penalizare a marilor poluatori; suprafață 
redusă a spațiilor verzi (19 mp/locuitor față de minimul cerut de C.E. 
26 mp/locuitor)

Analiza socio-economică și SWOT regională



Analiza socio-economică și SWOT regională

Principalele concluzii – economia regională:
1. Creștere economică stabilă în ultimii 8 ani, PIB/locuitor în 2017 a ajuns la 

60% din media europeană (la paritatea de cumpărare standard) Nivel ridicat 
al exporturilor/locuitor și valoare ridicată a stocului de investiții străine 
atrase (locul 2, după Regiunea București-Ilfov); 

2. Productivitatea muncii este în creștere, iar șomajul în scădere, dar avem 
dificultăți în ce privește asigurarea unei forțe calificate de muncă

4.  IMM-urile au înregistrat dezvoltare susținută, dar numărul acestora este mic 
raportat la populația regiunii. Acestea au un nivel scăzut de internaționalizare 
și digitalizare, iar firmele inovative au o pondere scăzută în totalul firmelor 
regionale (7,1%)
5. Nivel scăzut de inovare la nivel regional –

procentajul din PIB al cheltuielilor pentru 
cercetare-dezvoltare era de numai 0,31%, 
iar legătura dintre mediul  de cercetare și 
cel economic este foarte slabă



Principalele concluzii – turism:
1. Potențial turistic important și diversificat cu 

resurse importante și capacitate de cazare turistică 
importantă: prima regiune turistică a României în 
ce privește – capacitatea de cazare în funcțiune, 
fluxul turistic, numărul de vizitatori din muzee

2. Principalele forme de turism dezvoltate: montan, 
cultural, balnear și rural / agroturismul

3. Totuși avem accesibilitate redusă a unor zone cu 
potențial turistic; transport în comun slab 
dezvoltat; infrastructură de agrement învechită –
ofertă redusă și slab structurată în ce privește 
petrecerea timpului liber

4. Activități de informare, promovare și semnalizare 
turistică insuficiente, inclusiv în limbi de circulație 
internațională

5. Dificultăți în asigurarea forței calificate de muncă 
și diferențe semnificative între calitatea serviciilor 
oferite raportate la preț

Analiza socio-economică și SWOT regională



Principalele concluzii – agricultură și dezvoltare rurală:
1. Potențial agricol și silvic semnificativ – lanțuri valorice locale în domeniul

agrofood și grad semnificativ de acoperire de către producătorii locali a
nevoilor pieței regionale; important bazin de exploatare forestieră;
oportunități pentru diversificarea activităților economice (ex. turismul)

2. Productivitate scăzută în agricultură, fragmentare excesivă a producției
agricole și lipsa de organizare și cooperare; dependența mare a
agriculturii de factorii climatici

3. Valorificarea inferioară a resurselor forestiere – sub formă de cherestea
4. Declin demografic accentuat;
5. Dezvoltare insuficientă a infrastructurii tehnico-edilitare și sociale
6. Adâncirea discrepanțelor între mediul urban și rural

Analiza socio-economică și SWOT regională



Vă mulțumim 

pentru atenție!

ADR CENTRU, Str. Decebal, 12, 510093, 

Alba Iulia, România 

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  

Fax: 0258 - 818613 

E-mail: office@adrcentru.ro

Web: www.adrcentru.ro

www.regio-adrcentru.ro
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