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Nr._______/29.04.2020  

  

Către, 

  

ADR Centru 

Str. Decebal nr. 12, 510093-Alba Iulia, Jud. Alba 

 

În atenția Domnului Director general Simion Crețu 

 

Referitor la: Adresa A.D.R.Centru cu nr. 13923/21.04.2020, privind Structură P.O.R. 

2021-2027 și transmisă către membrii C.D.R. și C.R.P. Centru de la nivelul Regiunii 

Centru 

 

Stimate Domnule Director general, 

 

Având în vedere adresa Dvs. cu nr. 13923/21.04.2020, prin care a fost transmisă spre 

consultare o propunere de structură a Programului Operațional Regional 2021-2027 

pentru Regiunea Centru, care a fost elaborată având la bază o structură propusă de 

Ministerul Fondurilor Europene care în calitatea lor de coordonator al procesului de 

negociere cu CE și elaborator al Acordului de Parteneriat la nivel național, a propus o 

serie de acțiuni care să fie incluse în programele operaționale regionale ținând seama 

de recomandările incluse în propunerile de Regulamente europene și de corelările cu 

celelalte programe operaționale de la nivel național, prin prezenta Vă aducem în 

atenția Dvs. observațiile și propunerile noastre, avînd ca scop principale îmbunătățirea 

efectului de coeziune în dezvoltarea diferitelor zone ale Regiunii prin efcientizarea și 

creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile în cadrul prezentului 

program: 

 

a) În cadrul celor 8 P.O.R.-uri: 

- ITI pentru județele, zone specifice: 

§ cu probleme socio-economice continuu; 

§ afectate de aplicarea Pactului Ecologic European; 

§ zone cu probleme, oportunități specifice (litoral, Țara Moților, 

Țara Făgărașului, Valea Prahovei, viticole, etc., prin sistem de jos 

în sus). 

- D.L.R.C. pentru cooperări de inovare și clusteruri în domenii I.T., servicii, turism, 

etc., conform strategiilor de specializare inteligentă zonale (pentru localități și 

zone limitrofe de rangul 0, I, II MRJ) 
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- dezvoltare urbană integrată durabilă pentru zonele urbane: 

§ pentru localități de rangul 0 și I; 

§ pentru municipii reședințe de județ, altele decât cele din rangul I; 

§ municipii de rangul II, altele decât MRJ. 

Finanțarea proiectelor să NU fie limitată la priorități simplificate, ci trebuie să fie 

armonizată cu strategii județene, urbane, zonale în curs de elaborare. 

Componenta I.T.I. trebuie să fie multi-fond. 

 

b) În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală: 

- dezvoltare urbană integrată pentru localități de rangul III în zonele rurale; 

- dezvoltarea zonelor rurale, prin ADI-uri: 

§ fără pol de dezvoltare urbană; 

§ zonelor rurale montane; 

prin infrastructura publică, apă-canal, servicii publice, acces public 

broadband, start-upuri rurale, instalarea tinerilor fermieri; 

- DLRC/LEADER pentru zone rurale, inclusiv cu orașe sub 10 mii de locuitori, 

preponderent pentru agricultură, pescuit, sector forestier și pentru micro-

întreprinderi non-agricole din satele membre, respectiv pentru proiecte sociale 

vizând grupurile dezavantajate. 

Finanțarea proiectelor să NU fie limitată la priorități simplificate, ci trebuie să fie 

armonizată cu strategii județene, urbane, zonale în curs de elaborare. 

Strategii de dezvoltare locale tip LEADER să fie armonizate cu I.T.I.-urile județene, 

respectiv cu dezvoltarea zonelor rurale prin ADI-uri. Finanțarea DLRC trebuie să fie 

multi-fond, cu cofinanțare inclusiv din FSE. 

 

c) Propuneri privind guvernanța perioadei 2021-2027: 

- Propunem discuții deschise și detaliate privind nivelul decizional pentru P.O.R., 

cu descrierea clară a responsabilităților, bazată pe bunele practici din alte țări 

membre cu AM-uri regionale (de ex. Polonia), în cadrul C.D.R. Centru; 

- Propunem discuții în cadrul C.D.R. Centru privind includerea abordării ITI în 

P.O.R.; 

- Propunem elaborarea unei poziții comune C.D.R. Centru privind arhitectura 

viitoarei perioade de programare la nivel regional și la nivel de ITI. 
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Vă rugăm să analizați propunerile, observațiile formulate mai sus, iar după ce au fost 

centralizate la nivelul Regiunii Centru, toate răspunsurile primite de la membrii C.D.R. 

și C.R.P. Centru, iar materialul realizat să fie retransmis către pentru a toți membrii 

pentru informare. 

Totodată propunem organizarea unei ședințe de lucru, având ca scop dezbaterea și 

realizarea unei prime variante de Program, privind P.O.R. 2021-2027 pentru Regiunea 

Centru, agreat de majoritatea membrilor, după care acesta să fie transmisă către 

Ministerul Fondurilor Europene. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Borboly Csaba     Barti Tihamér 

Președinte      Vicepreședinte 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 29.04.2020 
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