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Capitolul 8. Monitorizarea PDR Centru 2014-2020 

 

Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020 oferă un cadru strategic global pentru a 
facilita și orienta complexul proces de dezvoltare durabilă a Regiunii Centru. O bună 
implementare a planului strategic de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică 
a regiunii la nivelul tuturor domeniilor și priorităților strategice. Din acest punct de vedere 
implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și 
cu pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul de 
management.  

Monitorizarea procesului de implementare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-
2020 se va realiza prin intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate 
atât în ce privește implementarea planului  de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor 
planificate cât și impactul generat. Procesul de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 va 
avea ca principal instrument de lucru sistemul de indicatori elaborat în cadrul procesului de 
planificare regională prin intermediul căruia se va urmări evoluția indicatorilor de output, a 
indicatorilor de rezultat și a celor de impact. În mod concret, monitorizarea PDR Centru 
presupune realizarea a 2 tipuri de rapoarte: 

1. Rapoartele anuale de progres se vor elabora începând cu al doilea an de 
implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării PDR Centru 2014-2020. 
Rapoartele vor reflecta stadiul implementării PDR Centru, pe fiecare domeniu strategic și se 
vor evidenția evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat. 

În scopul colectării datelor necesare pentru realizarea rapoartelor, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru va colabora, pe baza unor protocoale de schimburi de date și 
informații, cu cele 6 consilii județene, cu autoritățile regionale și cu autoritățile de 
management și organismele intermediare ale programelor operaționale pentru perioada 
2014-2020. 

2. Rapoartele strategice. Având în vedere faptul că implementarea PDR Centru se va 
întinde pe o perioadă de 7-8 ani, este necesară o evaluare intermediară a Planului, pe baza 
unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării PDR se va urmări evoluția 
principalilor indicatori socioeconomici la nivel regional. 

În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• Situația și evoluția socioeconomică a Regiunii Centru 
• Realizările obținute procesul de implementare a PDR Centru 2014-2020, cuantificate 

pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor stabilite  
• Problemele întâmpinate în procesul de implementare a PDR Centru 2014-2020 
• Exemplele de bună practică identificate 
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• Revizuirea și ajustarea periodică a PDR Centru în raport cu evoluțiile economico-
sociale semnificative înregistrate la nivel regional în perioada 2014-20201  

Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii: 2016, 2019 și 2022, fiind 
prezentate în cadrul reuniunilor Consiliului de Dezvoltare Regională Centru și transmise 
autorităților publice la nivel național (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice). 

În perioada de programare 2014-2020 procesul partenerial va continua, astfel, rapoartele 
strategice vor fi prezentate spre consultare și avizare membrilor Comitetului Regional de 
Planificare Centru. 

În același timp, rapoartele strategice elaborate la nivelul Regiunii Centru vor permite, de 
pildă, și  o monitorizare a implementării Planului Național de Reformă la nivel național.   

 
                                                           
1 În cadrul propunerilor de modificări a PDR Centru 2014-2020 pot fi incluse: tabele cu date financiare, 
indicatori de monitorizare, listă de proiecte strategice, actualizări de informații sau date statistice, etc. 


