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Regiunea Centru: înființare: noiembrie 1998
Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu



Regiunea Centru: 6 județe, 34.100 kmp Populație: 2,31 milioane  locuitori (2020)
Rata de urbanizare: 57,4%  Diversitate etnică și lingvistică: români (61,2%), 
maghiari (28,6%), romi (4,7%), germani (0,4%)
P.I.B./locuitor: 20500 euro, în 2019; a III-a la nivel național (66% din media UE)
Rata şomajului: 3,3%  (decembrie 2020)



 Rețeaua urbană cuprinde 57 UAT-uri: 20 municipii și 37 orașe
 1 municipiu depășește 200 000 locuitori, 2 au între 100 000 și 200 000 locuitori, 3 

au între 50 000 și 100 000 locuitori, 7 orașe au între 30 000 și 50 000 locuitori, 18 
orașe au între 10 000 și 30 000 locuitori și 26 orașe au sub 10 000 locuitori

 2 zone metropolitane: Brașov și Tîrgu Mureș



Regiunea este traversată de Coridorul IV pan-european de
transport (Dresda-Istanbul), rută ce va asigura o legătură rapidă
între sud-estul Europei și Europa Centrală.

Rețeaua de drumuri publice din Regiunea Centru măsoară
11.534 km, din care 6.081 km de drum modernizat.

În Regiunea Centru există două aeroporturi internaționale:
Sibiu și Târgu Mureș, iar al 3-lea, la Brașov, este într-o fază
avansată de execuție
Distanţa în ore spre principalele destinaţii europene

Londra 3:00               Madrid  3:40

Dortmund 2:15          Nurnberg 1:55

Stuttgard 2:00            Viena  1:30 

Munchen 1:40            Milano 2:00

Regiunea Centru
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Infrastructura regională de 
transport

• Lungimea totală a rețelei rutiere: 11 534 km, dintre care 6 081 km modernizați

• Lungimea totală a tronsoanelor de autostradă deschise circulației până la 31

decembrie 2020: 178 km; alți 33 km vor fi deschiși până la finalul anului 2021

• Lungimea totală a rețelei feroviare: 1 340 km, dintre care 671 km de cale ferată

electrificată

• Cca 150 km de cale ferată, parte a Coridorului pan-european IV de transport, în
faza finală a proiectului de modernizare (între localitățile Șibot și Sighișoara); în
perioada 2020-2023 vor fi modernizate tronsoanele de cale ferată pe ruta
Sighișoara - Brașov și pe ruta Brașov-Predeal, în lungime totală de 140 km

• 2 aeroporturi internaționale: aeroportul Sibiu și aeroportul Tîrgu Mureș; Se
preconizează finalizarea execuției și deschiderea aeroportului de la Brașov până la
finalul anului 2021



Structura economică

 57,4% Servicii

 32,5% Industrie

 5,8% Construcții

 4,4% Agricultură 

Economie

Evoluția economică a
Regiunii Centru în raport
cu media UE (PIB/locuitor
la paritatea de cumpărare
standard)



Pilonii industriei Regiunii Centru

 Automotive

 industria alimentară 

 industria textilă, pielărie, încălțăminte 

 prelucrarea lemnului, mobilă 

Economie

Stocul investițiilor străine directe în
Regiunea Centru la finalul anului 2019:
 7,65 miliarde euro (8,7% din totalul

național al ISD, locul 2, după Regiunea
B.I.)

Exporturi regionale în anul 2020:
 9,9 miliarde euro (16% din exporturile

naționale), în ușoară scădere față de anul
2019

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri:
 mașini, aparate și echip. electrice 35,9%,

mijloace de transport 28,1%, art. din
metal 6,7%, textile și art. textile 5,1%,
lemn și prod din lemn (3,7%), prod.
chimice (2,4%)

 materialele de construcții  

 IT şi industriile creative 

 industria aeronautica

 industria farmaceutică



Turismul  

 Patrimoniul construit atât în mediul urban cât și rural cu
valoare istorică și arhitectonică: cetăți, castele, palate,
vestigii arheologice, biserici, mănăstiri, colecții muzeale, etc.

 Resurse naturale pentru ecoturism, turismul de aventură,
sporturi de iarnă și turism balnear

 Resurse pentru turismul rural și agroturism



Turismul – date statistice

• Prima regiune a României în ce privește numărul structurilor de cazare (2333 unități în
anul 2020)

• A doua regiune la nivel național (după Regiunea Sud-Est) în ce privește locurile de
cazare existente (70176 locuri în anul 2020)

• Prima regiune în ce privește capacitatea de cazare în funcțiune (21 milioane locuri-zile
în 2019)

• Primul loc la nivel național în ce privește numărul de sosiri în structurile de cazare (3,17
milioane sosiri în anul 2019)

• Primul loc la nivel național în ce privește numărul de înnoptări (6,44 milioane înnoptări
în anul 2019)

• Indicele de utilizare a capacității de cazare în funcțiune la nivel regional: 30,6% în anul
2019

• Județul Brașov este al doilea în ierarhia națională în ce privește numărul locurilor de
cazare existente (după Constanța), clasându-se pe poziția secundă la nivel național la
numărul de sosiri (după București) și la numărul de înnoptări (după jud. Constanța)



Anul înființării 20 noiembrie 1998

Cadrul legal Legea 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România

Tipul organizației organism neguvernamental,

nonprofit, de utilitate publică

Zona de 

acțiune/acoperită

Regiunea Centru – județele 

ALBA, BRAȘOV, COVASNA, 

HARGHITA, MUREȘ, SIBIU

Localizarea ADR

Centru

Alba Iulia, județul Alba

Director General Simion Cretu

Număr de angajați 130 persoane

Birouri teritoriale Brașov (Brașov), Sfântu

Gheorghe (Covasna), Miercurea

Ciuc (Harghita), Tîrgu Mureș

(Mureș), Sibiu (jud. Sibiu)



Structuri teritoriale pentru dezvoltare regională 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru (CDR)

Forma de organizare organism deliberativ, fără personalitate juridică, 
care este constituit și funcționează pe principii 
parteneriale

Atribuții analizează și aprobă planul de dezvoltare regională; 
aprobă alocarea resurselor financiare privind dezvoltarea regională; 
coordonează activitatea ADR; 
avizează documentele încheiate între ADR și terți privind dezvoltarea 
Regiunii

Componență 24 de membri - câte 4 din fiecare județ component al Regiunii



Activități ale ADR Centru (1)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR)

Atribuții 

Planificare
regională/programare

Gestionarea și 
implementarea de 
programe cu fonduri 
europene și de la bugetul 
de stat

Dezvoltarea de 
parteneriate și 
promovarea de 
proiecte de 
cooperare la nivel 
european

Promovarea regiunii și 
crearea de oportunități 
de dezvoltare în acord 
cu atribuțiile și 
politicile de dezvoltare 
regională

 PDR CENTRU
 RIS3
 29 de studii și 

analize regionale
 Partener și membru 

în alte structuri 
regionale sau locale

 Autoritate de 
Implementare pentru 
PHARE CES
 Organism Intermediar 
POR 2007-2013 și POS 
CCE 2007-2013
 Organism Intermediar 
POR 2014-2020

 34 de proiecte de
cooperare
teritoriala
dezvoltare 
instituțională, 

 198 organizații 
partenere din 28 
țări

 Atragerea de 
investitori și 
promovarea 
locațiilor de 
investiții

 Susținerea 
mediului de 
afaceri regional



Rezultate în activitatea de gestionare a fondurilor Europene si naționale

Fondurile de
Pre-aderare: 1999-2007

POR 2007-2013 POSCCE 2007-2014 POR 2014-2020

395 proiecte Phare
Buget total ≈ 116,6 M. 
Euro

4 Programe 
guvernamentale– 144 
proiecte
Buget total ≈ 12,74 M. 
Euro

FIDA - Proiectul de 
dezvoltare a Munților 
Apuseni
573 împrumuturi 
Buget total ≈ 7,4 M. 
Dolari SUA

1200 proiecte depuse
Buget regional alocat ≈ 
481,21 M. Euro

499 contracte finanțare 
semnate
Valoare solicitată proiecte 
≈ 590 M. Euro

432 proiecte finalizate
Grad absorbție ≈ 82%

803 proiecte 
gestionate
Buget total ≈ 320 M. 
Euro
664 Proiecte 
finalizate
Valoare solicitată ≈ 
131,25 Mil. Euro

Grad de utilizare 
93,9%
Valoare plătită ≈ 
123,26 Mil. Euro

Alocare financiară
Regiunea Centru 
660,90 milioane euro
FEDR, + 127,99 
milioane euro
contrapartida 
națională

Activități ale ADR Centru (2)



Elaborarea în parteneriat a documentelor de planificare regională 2021-2027

Planul de Dezvoltare Regională Centru (PDR) Strategia Regională de Specializare Inteligentă 
(RIS3)

Domenii strategice de dezvoltare

1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană 
durabilă

2. Competitivitate economică, cercetare-
dezvoltare și inovare

3. Resurse umane, incluziune socială, ocupare și 
sănătate

4. Mediu, eficiență energetică și schimbări 
climatice

5. Turism și patrimoniu cultural
6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura

Domenii de specializare regională

 Industria auto și mecatronica
 Industria aeronautică
 Sectorul agroalimentar 
 Silvicultura, prelucrarea lemnului, mobilă
 Industria ușoară
 IT și industrii creative
 Sănătate
 Mediul construit sustenabil
 Turism

Activități ale ADR Centru (3)



Partenerii regionali în activitatea de planificare și programare 2021/2027

Comitetul Regional de Planificare 43 organizatii
membre (6 grupuri de lucru județene, 7 grupuri de 
lucru tematice)

Elaborarea PDR Centru 2021/2027
Monitorizarea PDR Centru 2014/2020

Viziunea noastră pentru 2021/2027
este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai 
curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o 
economie competitivă bazată pe cunoaștere și 
inovare în care grija pentru mediu și utilizarea 
rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui 
cetățean.

Consorțiul Regional de Inovare– 39 organizații 
membre: clustere, companii, universități administrație

Elaborarea, monitorizarea și implementarea RIS3 
2014/2020
Actualizarea RIS3 2021/2027

Viziunea noastră pentru RIS3
Regiunea Centru își consolidează și valorifică 
potențialul de inovare, adoptă modificările de 
paradigmă tehnologică și industrială și fructifică 
inteligent și sustenabil specificul regional. 



Activități în derulare

Consolidarea parteneriatului în procesul de planificare și programare regională
pentru facilitarea implementării PDR Centru, a RIS3 și a POR 2021-2027

Elaborarea, împreună cu partenerii regionali, a POR 2021-2027 pentru Regiunea 
Centru

Pregătirea ADR pentru exercitarea rolului și funcțiilor de Autoritate de 
Management a POR 2021-2027

Gestionarea POR 2014-2020 în calitate de OI

Dezvoltarea procesului de specializare inteligentă și inovare la nivel regional, 
prin susținerea consolidării ecosistemului regional de inovare 

Susținerea mediului de afaceri regional și atragerea de investitori: prezenta în 
Enterrise Europe Network

Asigurarea sprijinului necesar actorilor naționali și regionali în pregătirea 
documentelor de programare pentru perioada 2021-2027:  POTJ/PTTJ, 
participarea în consultări pentru

Întărirea parteneriatelor internaționale și dezvoltarea de noi parteneriate care să 
sprijine dezvoltarea socio-economică a Regiunii Centru



Directia Politici Regionale, Programe

Biroul Enterprise 

Europe Network

1

RIS3/ PDR Centru

2 3

POR Centru

PROMOVAREA ECONOMICA SI ATRAGEREA DE INVESTITORI

ADR 

Centru
Serviciul Sprjinirea mediului 

de faceri și promovarea 

investițiilor

Serviciul 

Specializare 

Inteligentă

4

www.centruregion.com



www.centruregion.com

SERVICII OFERITE MEDIULUI DE AFACERI /

INVESTITORILOR STRAINI

Participarea la 
targuri/expozitii

Asistenta 
personalizata/consiliere

Organizarea de misiuni
economice/ evenimente de 
brokeraj

Evenimente de 
informare/instruire pentru
companii

Identificarea de parteneri
de afaceri

Acces la finantare din 
POR pentru 2021-2027

Maparea locatiilor pentru
investitii

Maparea surselor de 
finantare - Catalog

Furnizarea de informatii
specifice – forta de munca, 
nivel de salarizare, taxare, 
facilitati locale



www.centruregion.com

SERVICII PENTRU 

POTENȚIALI 

INVESTITORI 

STRĂINI

-locații conform descrerii beneficiarului

-Costul chiriei, utlitatilor

-Costul cu forta de munca, disponibilitatea

fortei de munca, educatie si formare

profesionala

Alte informații: programe de finantare

pentru investitii/formare

profesionala/cercetare-inovare

Cautarea de informații la cererea 

potențialilor investitori:

Peste 51 de locatii de investitii
promovate pe site-ul
centruregion.ro

• Parcuri industriale
• Zone de afaceri
• Terenuri disponibile
• Proiecte de investitii promovate

de adminsitratia locala
• Proiecte in parteneriat public-

privat

Acces facil la locații disponibile pentru

investiții: 



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

mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/

