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Introducere 
 
Prezentul memoriu de prezentare a fost întocmit de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR 
Centru) în calitate de titular al PLANULUI DE DEZVOLTARE  A REGIUNII CENTRU 2021-2027 în vederea 
parcurgerii etapei de încadrare în evaluarea adecvată a acestui plan. La elaborarea documentului s-au avut 
în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 262/2020 privind modificarea 
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord nr. 19/2010. 
 
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 (PDR Centru) reprezintă principalul document de 
planificare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Acest 
document a fost realizat într-un larg cadru partenerial, în conformitate cu metodologia orientativă elaborată 
de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ce vizează atât conținutul Planurilor de 
Dezvoltare Regională, cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora. Totodată, au 
fost respectate deciziile stabilite la nivel regional cu privire la constituirea și funcționarea structurilor 
parteneriale și calendarul orientativ pentru elaborarea documentelor de planificare a dezvoltării regionale. 
 
PDR Centru este elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, un organism neguvernamental, 
non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcționează în domeniul dezvoltării regionale în 
condițiile legii 246/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile 
și potrivit Legii 315/2004 privind  dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform reglementarilor în vigoare, PDR Centru este aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională / CDR 
Centru, înființat prin libera asociere a județelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. CDR Centru 
este format din președinții Consiliilor Județene ce compun Regiunea Centru, la care se adaugă câte un 
reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești si comunale din fiecare județ al 
Regiunii, totalizând, astfel, 24 de membrii. 
 
Prin structura sa, PDR Centru își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție un document - cadru la 
nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins 
la finalul perioadei 2021-2027, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor.  
 
 
PDR Centru nu dispune de un buget propriu, care să finanțeze în mod direct intervențiile propuse de 
organizații de la nivel regional ci printr-o abordare integrată, acesta oferă o bază pentru conturarea direcțiilor 
de finanțare din programele finanțate din fondurile europene sau fonduri naționale care vizează și teritoriul 
regiunii Centru. Facem precizarea că, PDR Centru nu finanțează proiecte. 
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a) Descrierea succintă a PP și amplasarea acestuia în raport cu aria naturală protejată de interes 
comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului PP. Aceste 
coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970, sau ca un tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem 
de proiecție națională Stereo 1970; 
 
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 (PDR Centru) este principalul document de planificare 
regională ce stabilește viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru, obiectivul global si obiectivele specifice de 
atins la finalul perioadei 2021-2027, propunând direcțiile de acțiune si masurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor. Acest document nu dispune de buget propriu și nu finanțează proiecte ci fundamentează măsuri 
și intervenții ce se vor implementa/finanța prin alte programe de investiții. 
 
PDR Centru cuprinde analiza socioeconomică a Regiunii Centru, analiza SWOT a Regiunii CENTRU, 
strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027, sistemul de implementare si monitorizare, 
precum si o inventariere a nevoilor de investiții din regiune care au rolul de a fundamenta alegerea domeniilor 
strategice. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, parte a Planului de 
Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, este fundamentată pe o diagnoză regional detaliată, concretizată 
prin analiza socioeconomică regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru. Această strategie ia în 
considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de 
dezvoltare. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare 
dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice, conform tabelului de mai jos.   
 

Domenii 
strategice 

Priorități de investiții Acțiuni/Măsuri propuse 

Dezvoltare 
teritorială, 
dezvoltare 

urbană 
durabilă 

P.1.1 Întărirea capacității 
administrative a autorităților 
publice locale în vederea 
implementării principiilor 
dezvoltării urbane integrate 
și sprijinirea cooperării la 
nivel microregional  

Creșterea capacității umane din cadrul APL-urilor în 
vederea îmbunătățirii procesului de planificare urbană, 
consolidarea instrumentelor de planificare spațială, 
elaborarea și implementarea strategiilor integrate de 
dezvoltare urbană (SIDU), consolidarea capacității 
structurilor de guvernanță la niveluri multiple, diversificarea 
formelor de cooperare între structurile administrației publice 
locale, consolidarea instituțiilor cu rol în planificarea și 
gestionarea proceselor de dezvoltare a teritoriului, 
sprijinirea elaborării și implementării strategiilor teritoriale 
integrate la nivel microregional prin utilizarea de instrumente 
de tip IT 

P.1.2 Extinderea, 
reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional și  dezvoltarea 
infrastructurii TIC, în mod 
special a infrastructurii de 
bandă largă   

1.2.1.Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
regionale de transport pentru creșterea accesibilității 
localităților urbane și rurale la rețeaua națională de transport 
și la rețeaua TEN-T (accelerarea lucrărilor de execuție a 
autostrăzilor începute în perioada 2014-2020, modernizarea 
și creșterea capacității de transport a drumurilor de 
importanță regională care asigură conexiunile la rețeaua 
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TEN-T, realizarea de noi legături rutiere către rețeaua 
rutieră și nodurile TEN-T, realizarea de centuri ocolitoare, 
realizarea de noi drumuri locale care să deservească zonele 
metropolitane și zonele urbane funcționale, continuarea 
investițiilor în infrastructura feroviară începute în perioada 
2014-2020, inclusiv a celor pentru modernizarea, creșterea 
siguranței și accesibilizarea gărilor,  modernizarea 
materialului rulant, informatizarea transportului feroviar, 
modernizarea platformelor pentru transportul de mărfuri și 
construirea de noi terminale de transport intermodal, 
accelerarea execuției aeroportului de la Brașov-Ghimbav) 
1.2.2.Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a 
infrastructurii de bandă largă și îmbunătățirea conectivității 
digitale în mediul urban și cel rural  

P.1.3 Consolidarea rolului și 
funcțiilor așezărilor urbane 
din Regiunea Centru ca 
actori importanți în 
asigurarea coeziunii 
teritoriale, sociale și a 
creșterii economice bazată 
pe cunoaștere 
 

1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile (asistență 
specifică prin finanțarea actualizării/ elaborării și a 
monitorizării PMUD –urilor pentru municipii, orașe și zone 
metropolitane, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport la nivel urban/metropolitan (construirea de centuri 
rutiere, extinderea, modernizarea liniilor de tramvai, 
dezvoltarea unor culoare de mobilitate, achiziționarea de 
troleibuze și/sau autobuze, achiziționarea sau 
modernizarea de material rulant etc), dezvoltarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi, în special 
puncte de realimentare sau reîncărcare, extinderea, 
reconstruirea sau modernizarea pistelor ciclabile,  
digitalizarea transportului urban, implementarea de sisteme 
de măsurare și monitorizare a calității aerului și a poluării 
fonice, dezvoltarea de parteneriate:(UAT, companii de 
transport public, firme IT, ONGuri) 
1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice 
locale și implementarea de soluții SMART City prin Măsuri 
ce vizează extinderea digitalizării serviciilor administrației 
publice locale și implementarea de soluții SMART City 
(dezvoltarea infrastructurii software și hardware) 
1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor 
prin implementarea de strategii de dezvoltare locală 
integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin 
sprijinirea acțiunilor de regenerare urbană  
1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici 
precum și a localităților urbane monoindustriale 
Regenerarea economică și socială a orașelor mici prin 
implementarea de strategii de dezvoltare locală integrate la 
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nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea 
acțiunilor de regenerare urbană (elaborarea SDL ZUM, 
încurajarea și susținerea cadrului partenerial extins și 
participativ pentru implementarea SDL pentru ZUM, 
susținerea proiectelor integrate (componenta infrastructura 
+ componenta servicii) care vizează domenii precum servicii 
sociale, servicii medicale, servicii socio-medicale, educație, 
- susținerea proiectelor ce vizează reabilitarea și 
dezvoltarea infrastructurilor la nivel de ZUM (locuire, 
amenajarea spațiului urban degradat, infrastructura tehnico-
edilitară, întreprinderi sociale de inserție),  derularea unor 
servicii precum orientarea profesională, asistență juridică 
etc) 

Competitivit
ate 

economică, 
cercetare-

dezvoltare și 
inovare 

P.2.1 Promovarea unui 
mediu de afaceri inovativ 
pentru o dezvoltare 
economică inteligentă 

Sprijinirea investițiilor de modernizare tehnologică și a 
activităților de inovare ale IMM-urilor; susținerea digitalizării 
IMM-urilor; stimularea creării entităților economice bazate 
pe aplicarea rezultatelor cercetării; sprijinirea entităților 
economice bazate pe cercetare în primii 3 ani de viață; 
dezvoltarea centrelor/entități de transfer tehnologic și a 
centrelor de inovare 

P.2.2 Extinderea și 
diversificarea infrastructurii 
regionale și locale de 
afaceri, susținerea 
clusterelor și dezvoltarea 
rețelelor de cooperare 
economică  

Extinderea infrastructurii regionale și locale de sprijinire a 
afacerilor (parcuri industriale, zone industriale, platforme 
logistice, incubatoare de afaceri, centre de afaceri, camere 
de comerț etc), extinderea și diversificarea gamei de servicii 
oferite de către structurile de sprijin pentru afaceri; 
susținerea activității clusterelor inovative și ale altor structuri 
și rețele de cooperare precum și a activităților de promovare 
economică  

P.2.3 Susținerea sectorului 
regional de cercetare-
dezvoltare pentru o creștere 
economică inteligentă  

Dezvoltarea infrastructurilor de CDI din cadrul entităților 
publice (universități, centre, institute de cercetare etc) și 
private; susținerea activităților de cercetare-dezvoltare 
derulate în cadrul entităților publice și private de CDI, 
dezvoltarea de platforme de cooperare și susținerea 
parteneriatelor între instituții de cercetare, companii și 
autorități publice; 

P.2.4 Creșterea gradului de 
internaționalizare a 
economiei si sectorului 
regional de CDI 

Sprijinirea participării IMM-urilor la diverse rețele 
internaționale de cooperare economică; conectarea 
clusterelor inovative și a altor structuri și rețele de cooperare 
la marile rețele europene de sprijinire a companiilor și 
dezvoltarea de parteneriate internaționale, extinderea 
participării active a instituțiilor de cercetare în rețelele 
europene și dezvoltarea de parteneriate cu instituții de 
cercetare din străinătate  
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Resurse 
umane, 

incluziune 
socială, 

ocupare și 
sănătate 

P.3.1. Îmbunătățirea calității, 
eficacității și relevanței 
ofertei educaționale 
regionale, a serviciilor şi 
accesului la educație la toate 
nivelurile  

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale și a 
procesului de educație în sistemul de învățământ 
profesional și tehnic; sprijinirea modernizării învățământului 
terțiar; digitalizarea educației și formării profesionale; 
creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate 
social; stimularea participării adulților la educația continuă și 
dezvoltarea sistemului de învățare pe parcursul întregii vieți 

P.3.2. Sprijinirea măsurilor 
active de ocupare și 
modernizarea pieței muncii
  
 

Sprijinirea antreprenorialului ca măsură de creștere a 
ocupării; sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor 
din grupurile dezavantajate social; stimularea intrării tinerilor 
pe piața muncii; modernizarea mecanismului și 
diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței 
de muncă; dezvoltarea și modernizarea sistemului de 
formare profesională continuă; încurajarea mobilității 
geografice a forței de muncă și menținerii vârstnicilor 

P.3.3. Dezvoltarea 
infrastructurii, creșterea 
accesului și îmbunătățirea 
serviciilor acordate 
persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile 

Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, 
modernizarea și dotarea infrastructurii sociale; dezvoltarea 
si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii 
adaptate nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri 
vulnerabile; creșterea capacitații administrației și altor 
structuri publice și private de a furniza servicii de calitate și 
adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile  

P.3.4. Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
de sănătate, creșterea 
accesului și îmbunătățirea 
serviciilor de sănătate, 
cercetare-dezvoltare, 
inovare în sănătate 

Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
infrastructurii de sănătate de la nivel regional, județean şi 
local; creșterea accesului la servicii medicale pentru 
persoanele vulnerabile și comunitățile marginalizate; 
digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în 
sănătate; creșterea capacității instituționale a administrației 
publice, unităților medicale și organizațiilor specializate de a 
răspunde nevoilor de sănătate ale populației  și a dezvolta 
un parteneriat pentru sănătate  

Mediu, 
eficiență 

energetică 
și schimbări 

climatice 

P.4.1.Creșterea calității 
mediului înconjurător din 
așezările urbane și rurale din 
Regiunea Centru 

Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare; măsuri 
privind creșterea calității mediului în zonele urbane și peri-
urbane precum și în zone afectate de poluare istorică; 
transport și mobilitatea urbană durabilă și inteligentă; 
creșterea capacității administrative a autorităților locale și 
județene, operatorilor de transport de a dezvolta proiecte de 
mobilitate durabilă 

P.4.2 Creșterea eficienței 
utilizării energiei și a altor 
resurse materiale prin 
implementarea de soluții și 

Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale; 
sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus 
de energie și creșterea utilizării SRE și combustibililor 
alternativi; măsuri privind creșterea capacității actorilor din 
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tehnologii curate care să 
faciliteze tranziția către 
economia circulară 

mediul public și privat de a contribui la tranziția către 
economia circulară 

P.4.3 Protejarea și 
conservarea biodiversității 
regionale 

Măsuri privind conservarea și protecția SPA și SCI și a altor 
zone din Regiunea Centru 

P.4.4 Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor naturale 

Măsuri privind diminuarea efectelor schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor naturale (ex. dezvoltarea infrastructurii 
de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro-
meteorologice severe, împăduriri etc. 

Turism și 
Patrimoniu 

cultural 

P.5.1.Conservarea, 
restaurarea și punerea în 
valoare a patrimoniului 
cultural-istoric, valorificarea 
patrimoniului turistic natural 
și creșterea utilizării 
potențialului balnear 

Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a 
patrimoniului cultural-istoric; protejarea și valorificarea în 
scop turistic a patrimoniului natural; revigorarea turismului 
balnear și de sănătate 

P.5.2. Modernizarea și 
extinderea infrastructurii 
regionale de cazare și de 
agrement și îmbunătățirea 
serviciilor specifice 

Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și 
dezvoltarea structurilor de primire turistică  în zonele în care 
se înregistrează deficit de spații de cazare; modernizarea, 
extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și 
îmbunătățirea serviciilor specifice; modernizarea și 
extinderea infrastructurii turistice pentru tineret; reabilitarea 
spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii 
culturale  inovatoare 

P.5.3. Susținerea turismului 
de nișă, dezvoltarea 
activităților conexe 
turismului și integrarea 
activităților turistice 

Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism 
alternativ; sprijinirea activităților de promovare și informare 
ale OMD și dezvoltarea activităților economice conexe 
turismului 

P.5.4. Asigurarea forței 
calificate de muncă în 
turism 
 

Atragerea și menținerea forței calificate de muncă  în 
turism; pregătirea profesională inițială și formarea 
profesională continuă a forței de muncă în turism  

Dezvoltarea 
rurală, 

agricultura 
și 

silvicultura 

P.6.1.Eficientizarea 
activităților agricole, 
susținerea activităților de 
prelucrare a produselor 
agricole și îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a 
fermierilor 

Măsuri specifice de tipul: crearea și modernizarea centrelor 
logistice pentru agricultură, dezvoltarea centrelor de servicii 
pentru agricultură, crearea și modernizarea unităților mici și 
mijlocii de procesare a produselor agricole situate în mediul 
rural, susținerea tinerilor fermieri și a specialiștilor agricoli și 
susținerea perfecționării profesionale a fermierilor și a 
serviciilor de consultanță agricolă  
Susținerea activităților agricole în zonele montane 



     
 

7 
 

ADR CENTRU 

Str. Decebal, 12, 510093,  
Alba Iulia, România  
Tel.:  (+ 40) 258 - 818616  
 (+ 40) 258 - 815622 
Fax:  (+ 40) 258 - 818613  
Internet:  www.adrcentru.ro 
e-mail:       office@adrcentru.ro 

 

Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a 
potențialului silvic  regional 
Creșterea atractivității economice și diversificarea 
activităților economice în localitățile rurale 

 
 Toate măsurile propuse prin PDR au impact pozitiv asupra teritoriului regional și nu afectează SCI/SPA din 
Regiunea Centru. 
 
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 

 Aria de acoperire a PP: teritoriul Regiunii Centru 
 
Regiunea Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), care însumează o 
suprafață de 34100 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul 
țării.  Capitalul natural deosebit de care dispune Regiunea 
Centru se datorează în mare parte poziționării sale 
geografice, pe teritoriul celor șase județe care compun 
această regiune, regăsindu-se aici bioregiunea alpină, 
continentală, precum şi mici insule cu vegetație stepică. 
 
 
Datele statistice arată că 49,1% din suprafața Regiunii Centru este acoperită de situri Natura 2000, pe 
teritoriul acesteia regăsindu-se părți însemnate din 3 arii cu statut de parc național și 3 arii cu statut de parc 
natural. Datorită diversității biologice deosebite, Regiunea Centru are o contribuție importantă la 
implementarea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 în România. În ce privesc cele două părți 
integrante a rețelei NATURA 2000 în România, la nivelul Regiunii Centru au fost declarate  și 102 de Situri 
de Importanță Comunitară (SCI) și 26 Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA), după cum urmează: 
 
 ROSCI0001 - Aninișurile de pe Tărlung - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0002 - Apuseni - Ordinul ministrului nr. 1964/2007   

 ROSCI0004 - Băgău - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0007 - Bazinul Ciucului de Jos - Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0013 - Bucegi - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0019 - Călimani – Gurghiu - Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0027 - Cheile Bicazului – Hășmaș - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0029 - Cheile Glodului, Cibului și Măzii - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0036 - Cheile Vârghişului - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0037 - Ciomad – Balvanyos - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0038 - Ciucaș - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0040 - Coasta Lunii - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0047 - Creasta Nemirei - Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0051 - Cușma - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 
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 ROSCI0055 - Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0056 - Dealul Ciocaș - Dealul Vițelul - Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0079 - Fânaţele de pe Dealul Corhan -Săbed - Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0085 - Frumoasa - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0087 - Gradiștea Muncelului - Cioclovina - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0090 - Harghita Madaraș - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0091 - Herculian - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0093 -Insulele Stepice Șura Mica - Slimnic - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0100 - Lacurile Fărăgău - Glodeni - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0102 - Leaota - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0111 - Mestecănișul de la Reci - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0112 - Mlaca Tătarilor - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0113 - Mlaștina după Lunca - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0116 - Molhașurile Căpățânei  - Ordinul ministrului nr. 1964/2007    

 ROSCI0118 - Movilele de la Păucea -Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0119 - Muntele Mare - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0120 - Muntele Tâmpa - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0121 - Muntele Vulcan - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0122 - Munții Făgăraș - Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0130 - Oituz – Ojdula -  Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0137 - Pădurea Bogații Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0143 - Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului  Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0144 - Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0147 - Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0148 - Pădurea de stejar pufos de la Petiș Ordinul ministrului nr. 1964/2007   

 ROSCI0154 - Pădurea Glodeni Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0170 - Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0186 - Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare Ordinul ministrului nr. 1964/2007    

 ROSCI0187 - Pajiștile lui Suciu Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0189 - Pârâul Barlangos  Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0190 - Penteleu Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0194 - Piatra Craiului Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0195 - Piatra Mare Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0207 Postăvarul Ordinul ministrului nr. 1964/2007  

 ROSCI0208 Putna - Vrancea  Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0210 Râpa Lechința Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0211 Podișul Secașelor Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0227 Sighișoara - Târnava Mare Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0229 Siriu Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0233 Someșul Rece Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0242 Tinovul Apa Roșie Ordinul ministrului nr. 1964/2007 
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 ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor Ordinul ministrului nr. 1964/2007   

 ROSCI0246 Tinovul Luci Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0248 Tinovul Mohoș - Lacul Sf. Ana Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0252 Toplița - Scaunul Rotund Borsec Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0253 Trascău Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0256 Turbăria Ruginosu Zagon Ordinul ministrului nr. 1964/2007 

 ROSCI0260 Valea Cepelor Ordinul ministrului nr. 1964/2007   

 ROSCI0279 Borzont Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0280 Buzăul Superior Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0282 Arpașu de Sus Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici – Bicheș Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0301 Bogata Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0303 Hârtibaciu Sud - Est Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - Vest Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0320 Mociar Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0323 Munții Ciucului Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0324 Munții Bihor Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0327 Nemira - Lapoș Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0329 Oltul Superior Ordinul ministrului nr. 2387/2011  

 ROSCI0331 Pajiștile Balda - Frata - Miheșu de Câmpie Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0333 Pajiștile Sarmașel - Milaș – Urmeniș Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0339 Pădurea Povernii - Valea Cernița Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0342 Pădurea Tîrgu Mureș Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0352 Perșani Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0357 Porumbeni Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0374 Râul Negru Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor Ordinul ministrului nr. 2387/2011   

 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mica și Mihalț Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0384 Râul Târnava Mica Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0408 Zau de Câmpie Ordinul ministrului nr. 2387/2011 

 ROSCI0415 Lunca Bârsei Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0418 Movilele de la Iacobeni Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade Ordinul ministrului nr. 46/2016  

 ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud Ordinul ministrului nr. 46/2016 

 ROSCI0439 Valea Chiuruților Ordinul ministrului nr. 46/2016 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0418
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 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hașmaș Hotărârea de guvern nr. 1284/2007   

 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0037 Dumbravița - Rotbav - Magura Codlei Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0041 Eleșteiele Iernut - Cipău Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0043 Frumoasa Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0045 Gradiștea Muncelului - Ciclovina Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0050 Iazurile Mihețu de Câmpie - Taureni Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0081 Munții Apuseni - Vladeasa Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0082 Munții Bodoc - Baraolt Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0087 Munții Trascaului Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0088 Munții Vrancei Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0093 Padurea Bogata Hotărârea de guvern nr. 1284/2007  

 ROSPA0098 Piemontul Fagaraș Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului Hotărârea de guvern nr. 1284/2007 

 ROSPA0129 Masivul Ceahlău Hotărârea de guvern nr. 971/2011  

 ROSPA0132 Munții Metaliferi Hotărârea de guvern nr. 971/2011 

 ROSPA0133 Munții Călimani Hotărârea de guvern nr. 971/2011 

 ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu Hotărârea de guvern nr. 971/2011 

 ROSPA0147 Valea Râului Negru Hotărârea de guvern nr. 663/2016  

 ROSPA0165 Piatra Craiului Hotărârea de guvern nr. 663/2016 

 ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok Hotărârea de guvern nr. 663/2016 

 

Repartizarea siturilor Natura 2000 la nivel regional este prezentată în hărțile de mai jos.
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c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP; 
 
PDR Centru acoperă întregul teritoriu al Regiunii Centru, inclusiv cei 16.760 km2 ocupați de situri Natura 
2000 (102 SCI, 26 SPA); la nivelul Regiunii Centru există și un Sit RAMSAR - Complexul Piscicol Dumbrăviţa 
– delta dintre munţi. Acest sit are o suprafaţă de 414 ha și se află în judeţul Braşov.  
 
În flora Regiunii Centru au fost identificate peste 50 de specii de interes comunitar precum: Tozzia carpathica 
(iarba gâtului) din familia Scrophulariaceae, ce se găsește în Parcul Naţional Piatra Craiului, în Munţii 
Făgăraş, Munţii Cindrel, pe Valea Lotrioara din judeţul Sibiu, Pulsatilla patens (dediţei) din familia 
Ranunculaceae o plantă rară protejată în rezervaţia naturală Mestecănişul de la Reci, jud. Covasna, Liparis 
loeselii (moşişoare), o specie de orhidee, ce se găsește în Parcul Naţional Piatra Craiului, în mlaştinile de la 
Prejmer, jud. Braşov, Lacul Tătarilor în judeţul Sibiu, etc., Echium russicum (capul şarpelui), aparţinând fam. 
Boraginaceae, identificată în judeţul Sibiu în zona Păucea, în zona Dealului Zackel, în judeţul Mureş în zona 
Sighişoara –Târnava Mare, Muntele Tâmpa din judeţul Braşov, Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, judeţul 
Alba, precum şi în alte zone cu vegetaţie stepică, Crambe tataria (hodolean tătărăsc) din fam. Brassicaceae, 
vegetează, la fel ca şi capul şarpelui, pe versanţii cu vegetaţie de tip stepic (zona Slimnic Şura Mare în judeţul 
Sibiu, zona Sighişoara-Târnava Mare, Dealul Corhan-Săbed, Coasta Lunii, Zau de Câmpie-Tăureni, din 
judeţul Mureş etc). 
 
Fauna regiunii cuprinde peste 200 de specii de interes comunitar dintre care: peste 20 de specii de mamifere, 
peste 100 de specii de păsări,  5 specii de reptile,  7 specii de amfibieni,  19 specii de pești și peste 60 de 
specii de nevertebrate. Printre speciile prioritare sunt: Canis lupus (lupul), Ursus arctos (ursul brun), Lutra 
lutra (vidra), Mustela lutreola (nurca), Vipera ursinii rakosiensis (vipera de fâneaţă), Rosalia alpina (croitorul 
alpin), Osmoderma eremita (pustnicul), Callimorpha quadripunctaria (fluturele tigru de Jersey), 
Pseudogaurotinaexcellens (croitor), Austropotamobius torrentium (racul de ponoare), Anisus vorticulus 
(melcul cu cârlig) etc. 
 
Pentru protejarea varietății naturale din regiune, prioritatea 4.3 din domeniul domeniului strategic 4.„Mediu, 
energie, schimbări climatice” al PDR Centru are ca obiectiv „Stoparea pierderii biodiversității și a degradării 
serviciilor ecosistemice din Regiunea Centru inclusiv valorificarea potențialului natural de la nivel regional”.  
 
Facem precizarea că PDR Centru nu include măsuri/acțiuni de natură să afecteze efectivele/suprafețele 
acoperite de specii și habitate de interes comunitar de la nivelul Regiunii Centru. 
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d) Justificarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul 
conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 
PDR Centru nu vizează în mod direct ariile naturale protejate de interes comunitar de la nivel regional și nu 
are legătură directă cu managementul conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar.  
  
Fundamentat pe o diagnoză detaliată, concretizată prin analiza socioeconomică regională și prin analiza 
SWOT  a Regiunii Centru, planul ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea 
potențialul  său real de dezvoltare. Analiza socioeconomică, analiza SWOT și Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Centru au parcurs un amplu proces consultativ desfășurat în cadrul structurilor parteneriale 
regionale, începând de la identificarea și cuantificarea problemelor și nevoilor până la stabilirea priorităților și 
măsurilor. Prin activitatea desfășurată în cadrul Comitetului Regional de Planificare Centru, în cadrul celor 
șapte grupuri tematice (infrastructură și dezvoltare teritorială; dezvoltare urbană durabilă; CDI și 
competitivitate economică; mediu, energie schimbări climatice; resurse umane și incluziune socială; turism și 
patrimoniu cultural, agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) și în cele șase grupuri județene de lucru s-a 
urmărit implicarea actorilor relevanți pentru dezvoltarea regională în toate etapele procesului de planificare. 
De asemenea, la elaborarea acestuia s-au avut în vedere strategiile de dezvoltare ale județelor, urmărindu-
se armonizarea cât mai bună a obiectivelor și acțiunilor județelor și comunităților din Regiunea Centru.  
 
PDR Centru 2021-2027 se raportează, în același timp, la obiectivele stabilite la nivel național și european, 
sintetizate în documentele de programare ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027, în 
angajamentele internaționale ale României și în strategiile naționale pentru perioada următoare. Pe tot 
parcursul său, PDR Centru urmărește firul roșu reprezentat de cele cinci priorități definite prin Noua Politică 
de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027: inovare, digitalizare, transformare economică, 
reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice, creșterea gradului de conectare prin 
dezvoltarea rețelelor de transport și de internet, incluziune socială prin creșterea accesului la educație, 
ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând apropierea de nevoile concrete ale 
comunităților.  
 
Măsurile propuse în PDR Centru vor avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri europene 

disponibile după aprobarea Programelor Operaționale aferente perioadei 2021-2027, oportunitățile de 

finanțare oferite în cadrul PAC 2021-2027 (prin Planul Național Strategic și sistemul de plăți directe), noile 

pachete financiare și programe europene adoptate ca răspuns la criza generată de pandemia COVID 19 (ex. 

PNRR, Next Generation EU, EU4Health etc) cât și alocările disponibile prin programele naționale (ex. PNDL, 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului național auto, Casa Verde, PNCDI etc), dar și prin mobilizarea unor 

resurse financiare proprii sau atrase de către autorități locale/ companii/ universități/alte organizații.  

e) estimarea impactului potențial al PP asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de 
interes comunitar. 
 
Nu e cazul.  
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f) alte informații  prevăzute în legislația în vigoare 
 
Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 reprezintă principalul document strategic de planificare a 

dezvoltării care se realizează la nivel regional, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, conform 

atribuțiilor care îi sunt conferite de Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Acest document 

stabilește, pe baza analizei și diagnozei situației existente, viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru, 

obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei 2021-2027, propunând direcțiile si 

masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Strategia PDR Centru este structurată pe direcții strategice, 

priorități și măsuri care redau, într-un cadru general, categoriile de intervenții necesare pentru a se atinge 

obiectivul global și pentru ameliorarea disparităților de dezvoltare, astfel încât acestea să poată fi preluate în 

programele operaționale sau alte documente de programare care pot contribui la finanțarea acestor 

intervenții. Așadar, în lipsa unui buget care să finanțeze în mod direct intervenții, PDR Centru este un 

document cadru care oferă o bază pentru conturarea direcțiilor de finanțare din programele finanțate 

din fondurile europene sau fonduri naționale care vizează și teritoriul Regiunii Centru.  

Facem precizarea că, prin structura propusă și descrisă în capitolele anterioare, PDR Centru pune 

accentul pe oferirea unor direcții pentru dezvoltarea durabilă a regiunii și nu va avea impact asupra 

integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar de la nivelul Regiunii Centru. 

 
Întocmit,  
Gabriela Țârău  
Expert programe 
 
 
 

Vizat,  
Ovidia Caba 

Director Politici Regionale 
 
 

 
Verificat, 

Adriana Mureșan 
Director Direcție Regionale, Programare 


		2021-01-08T07:36:30+0200
	CABA SIMONA-OVIDIA


		2021-01-08T07:50:18+0200
	TARAU GABRIELA


		2021-01-08T09:49:54+0200




