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CĂTRE CONSILIILE JUDEȚENE DIN REGIUNEA CENTRU 
 

Referitor la: elaborarea strategiilor județene de dezvoltare 

 

 

Stimată Doamnă Președinte/ Stimate Domnule Președinte, 

 

În cadrul întâlnirii online din data de 2 februarie 2020 unul din subiecte a vizat elaborarea strategiilor județene de 
dezvoltare ca și strategie teritorială pentru implementarea investițiilor din turism și patrimoniu localizate înafara zonelor 
urbane. 
 
Conform propunerilor de Regulamente europene pentru Obiectivul de politică (OP) 5 – O Europă mai aproape de cetă-
țeni trebuie avută în vedere dezvoltarea teritorială integrată. În acest sens investițiile promovate în cadrul acestui OP 
care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – trebuie să se bazeze pe 
strategii de dezvoltare locală și teritorială.  
 
Obiectivul de politică 5 al UE are propuse 2 obiective specifice după cum urmează: 

 e (i) Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a 
securității în zonele urbane 

 e (ii) Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, 
turismului și securității în afara zonelor urbane 

 
Axa Prioritară 6 – O Regiune atractivă din cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Centru 
se adresează Obiectivului de politică 5 al UE. În acest sens pentru dezvoltarea de proiecte în special în domeniul 
turismului și patrimoniului, dar și pentru regenerare urbană promovate în interiorul zonelor urbane, inclusiv zone 
metropolitane și/sau zone funcționale urbane este nevoie ca acestea să fie justificate din perspectiva Strategiilor 
Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă (SIDU).  
Pentru teritoriile din afara spațiilor urbane, pentru investițiile în turism și patrimoniu este necesară identificarea unei 
strategii teritoriale care să justifice investițiile în cauză. În acest sens, s-a analizat posibilitatea utilizării strategiilor 
județene de dezvoltare. 
Ca strategiile județene de dezvoltare să fie luate în calcul ca și strategii teritoriale care să justifice investițiile în turism și 
patrimoniu dinafara spațiilor urbane este necesar sa îndeplinească condițiile prevăzute în art. 6 și art. 23 din Propunerea 
de Regulament comun CPR pentru 2021-2027, care poate fi consultată la adresa: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=PDF 
 
În conformitate cu art. 23 din propunerea de Regulament comun pentru fondurile europene 2021-2027 se menționează 
că strategiile teritoriale implementate conțin următoarele elemente: 

(a) zona geografică vizată de strategie; 
(b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei; 
(c) o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat; 
(d) o descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu articolul 6, în pregătirea și implementarea 

strategiei. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=PDF
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Acestea pot să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite. Strategiile teritoriale se 
redactează sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel. 
Art. 6 din Regulamentul menționat se referă la parteneriat și guvernanță pe mai multe niveluri. Conform prevederilor 
acestuia, fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Parteneriatul 
respectiv include cel puțin următorii parteneri: 

(a) autoritățile urbane și alte autorități publice; 
(b) partenerii economici și sociali;  
(c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu și organismele responsabile 

de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a 
egalității de gen și a nediscriminării. 

În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea 
strategiilor/programelor, precum și pe tot parcursul pregătirii și implementării acestora.  
 
Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să ne transmiteți care este stadiul elaborării strategiei județene de 
dezvoltare pentru perioada următoare, ce perioadă acoperă și unde pot fi identificate informații despre 
document. Subliniem importanța implicării partenerilor în procesul de elaborare și implementare a strategiei, dar și în 
selecția portofoliului de proiecte și a proiectelor prioritare, conform art. 6.  
 
Pentru a putea susține investițiile pe turism e important ca aceste strategii să aibă inclus și un capitol aferent turismului 
și să prevadă prioritățile de dezvoltare a turismului la nivel județean, precum și investițiile prioritare propuse în acest 
sens și să demonstreze implicarea partenerilor în acest proces. 
 
Astfel, vă rugăm să ne transmiteți o situație a elaborării strategiilor, perioada acoperită și guvernanța elaborării și 
implementării acestora, în principal partea de grupuri de lucru implicate, actori implicați și procesul decizional, până la 
data de 15 februarie 2021, prin email, la adresa: programe@adrcentru.ro. Pentru informații suplimentare și clarificări, 
ne puteți contacta la numărul de telefon 0742.030.425, persoană de contact: doamna Monica Jorj, Expert Programe.  
 
Vă mulțumim. 
 
 
Cu stimă, 
Director General          
Simion Crețu 
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