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Agenția pentru Dezvoltare Regională 

CENTRU



Regiunea Centru: noiembrie 1998
Formată din: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu



Regiunea Centru: 6 județe, 34.100 kmp Populație: 2,31 milioane  locuitori (2020)
Rata de urbanizare: 57,2%  Diversitate etnică și lingvistică: români (61,2%), 
maghiari (28,6%), romi (4,7%), germani (0,4%)
P.I.B./locuitor: 20.500 euro, în 2019; a III-a la nivel național (66% din media UE)
Rata şomajului: 3,3%  (decembrie 2020)



 Totalul așezărilor urbane cuprinde 57 Unități Administrative Locale: 20 municipii și 37 orașe.

 1 municipiul 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 de locuitori, 18 orașe au între 10.000 și 30.000 locuitori și 26 orașe au 

mai puțin de 10.000 de locuitori.

 2 zone metropolitane: Brașov și Tîrgu Mureș



11.354 km drumuri publice 
Autostrăzi: Sibiu – Nădlac

Sebeș - Turda
Târgu Mureș - Câmpia Turzii

Coridorul IV Pan european 
(Dresda-Istanbul)

2 aeroporturi: 
Sibiu, 

Târgu Mureș
Brașov - în construcție

1333 km cale ferată
3 magistrale feroviare

Pan -European
Corridor IV



Regiunea este traversată de Coridorul IV Pan-European (Dresa-
Istanbul), acesta oferind o conexiune rapidă între Sud-Estul și
Centrul Europei.

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

În Regiunea Centru există 2 aeroporturi internaționale: Sibiu și
Târgu Mureș, și un al 3lea care este in construcție în Brașov.

Distanța în ore către principalele destinații europene

Londra 3:00               Madrid  3:40                 Berlin  3:55 (1stop)

Dortmund 2:15          Nürnberg 1:55              Budapesta  1:05

Stuttgart 2:00             Viena  1:30                    Roma  2:00

Miunchen 1:40            Milano 2:00                 Frankfurt  2:20





Economie

Pilonii industriei Regiunii Centru sunt:
industria alimentară, industria ușoară și pielărie, prelucrarea lemnului, materialele de construcții și 

industria pieselor și subansamblelor auto, IT şi industriile creative, industria 

aeronautica, industria medicală şi farmaceutică. 

Stocul investițiilor străine directe în 
Regiunea Centru începând cu 2019:
7,65 miliarde € (8,7% din stocul 
național de ISD, locul al doilea după 
regiunea București-Ilfov)

Exporturi regionale în 2019: 
10,65 miliarde € (15,5% din totalul 
exporturilor din România)

Principalele grupe de mărfuri export:
o Mașini, echipamente electrice 35,9% 
o Mijloace de transport, piese și 

componente 28,1% 
o Metale și obiecte metalice 6,7%
o Textile și îmbrăcăminte 5,1% 
o Lemn și produse din lemn 3,7%
o Îngrășăminte chimice 2,4%.



Patrimoniu construit atât în zonele urbane, cât și în cele rurale 
cu valoare istorică și arhitecturală: cetăți, castele, palate, 
rămășițe arheologice, biserici, mănăstiri, colecții muzeale etc.

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

Resurse pentru turismul rural și agroturism.



 Potențial turistic important și diversificat: 
27 stațiuni turistice

 Principalele forme de turism: montan, 
balnear, patrimoniu și cultural

 Resurse balneare și balneologice 
importante

 Capacitate de cazare turistică importantă –
20% din capacitatea de la nivel național

 Prima Regiune turistică a României în ce 
privește:
 capacitatea de cazare în funcțiune ¼ 

din nivelul național
 fluxul turistic – 3,1 mil. turiști (23,7% 

din totalul din RO)
 numărul de vizitatori în muzee – 29,6% 

din numărul de la nivel național



Regiunea din România în care sunt cele mai multe structuri de cazare (2333 de 
unități în 2020) 
A doua regiune la nivel național (după Regiunea Sud-Est) în ceea ce privește 
numărul locurilor de cazare (70176 locuri în 2020) 
Prima regiune la nivel național în ceea ce privește capacitatea de cazare în 
funcțiune (21 de milioane de locuri-zile, în 2019)
Primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul de sosiri în structurile de 
cazare (3,17 milioane de sosiri în 2019) 
Primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul de înnoptări (6,44 milioane 
înnoptări în 2019) 
Județul Brașov este al doilea în ierarhia națională în ceea ce privește numărul 
locurilor de cazare existente (după Constanța), clasându-se pe același loc secund 
național atât în ceea ce privește numărul de sosiri (după București) cât și în funcție 
de numărul de înnoptări (tot după județul Constanța)
Indicele de utilizare a capacității de cazare în funcțiune la nivel regional: 30,6% în 2019. 



Structuri teritoriale pentru dezvoltare regională

În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională 
în România:

1. Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) – organism 
deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și 
funcționează pe principii parteneriale

2. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) – organ executiv –
organism neguvernamental, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică



Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU

 Înființat în 13 octombrie 2018 
la Sfântu Gheorghe

 24 membri – câte 4 din fiecare
județ component al Regiunii

Principalele atributii:
 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



 Înființată în 20 noiembrie 1998 în baza Legii 151/1998 

 Funcționează pe baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România

 Își desfășoară activitatea la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru

 Sediu central: Alba Iulia

 5 birouri regionale

 132 angajați 

 organism neguvernamental, 

nonprofit, de utilitate publică, 

cu personalitate juridică, care 

coordonează procesul 

dezvoltării regionale



Planificare /programare regională

Gestionare și implementare programe cu fonduri 
europene și de la bugetul de stat

Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de 
proiecte regionale la nivel european

Promovarea regiunii și a activităților care decurg 
din politicile de dezvoltare regională



 Elaborarea Planului Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru în larg 
parteneriat (4 PDR în pre-aderare, 2 PDR în post-aderare, se lucrează la 
PDR 2021-2027)

 Dezvoltarea de studii și analize la nivel regional – 29 de studii regionale

 Elaborarea și implementarea împreună cu partenerii regionali a 
Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020

 Participarea la elaborarea altor documente de planificare: Strategia 
privind utilizarea resurselor regenerabile de energie la nivel regional, 
Planul de Acțiune pentru Învățământ Profesional și Tehnic, Planul 
Regional de Acțiune pentru Mediu, Planul Regional de Ocupare sau cel 
de Gestionare a Deșeurilor



 Crearea și coordonarea 
parteneriatelor regionale necesare 
pentru realizarea documentelor de 
planificare și programare:
 Comitetul Regional de 

Planificare
 Consorțiul Regional de Inovare
 7 grupuri de lucru sectoriale 

tematice
 6 grupuri de lucru județene

 Încheierea de parteneriate, protocoale și convenții cu instituții și 
organizații de la nivel național și chiar european

 Participarea ca membru fondator sau membru în diferite structuri 
parteneriale naționale sau regionale – Clustere, Consorții, Asociații etc. 



Program Număr 
proiecte

Valoare totală 
proiecte
(milioane euro)

Valoarea atrasă 
nerambursabilă 
(milioane euro)

Programe PHARE 539 130 81

Programe 
GUVERNAMENTALE

150 25 16

Programul FIDA 600 20 12

POR 2007-2013 499 864 590

POS CCE 2007-2013 803 320 170

POR 2014-2020 Over 1100 Over 1.760 Over 1400

Peste 3700    Peste 3.120         Peste 2.260
proiecte     milioane euro milioane euro



Domenii de intervenție:
 Transfer tehnologic
 Sprijinirea IMM și structuri de

sprijinire IMM (incubatoare de
afaceri)

 Eficiență energetică
 Iluminat public
 Mobilitate urbană
 Dezvoltare urbană durabilă
 Zone verzi
 Patrimoniu
 Modernizare drumuri județene
 Comunități marginalizate
 Infrastructură de sănătate
 Infrastructură educațională
 Infrastructură socială
 Stațiuni turistice
 Sprijinirea orașelor mici și mijlocii



Perioada 2007 – 2018:
 29 de proiecte de cooperare

internațională
 4,2 milioane Euro din programe cu

finanțare europeană
 180 organizații partenere 28 țări
 Peste 10 ani de apartenență în

Enterprise Europe Network, rețea din
care fac parte peste 600 de
organizații de la nivel global.

 De 6 ani ADR Centru găzduiește
Centrul de Informare Europe Direct
Regiunea Centru, parte a rețelei de
435 centre de la nivel european



Domenii de acțiune proiecte 
regionale:

 Dezvoltarea mediului de afaceri
 Energie
 Dezvoltarea resurselor umane
 Informare și comunicare publică a 

priorităților europene
 Îmbunătățirea politicilor regionale 

în domenii ca: industria 
alimentară, prelucrarea lemnului, 
utilizarea instrumentelor 
geomatice, schimbări 
demografice, economie circulară

 Mobilitate urbană

 Industrii culturale și creative



 Înregistrare investiții directe în baza Legii 
332/2001 – 76 investiții cu o valoare de 
peste 640 milioane dolari (2001-2005)

 Diagnoză regională privind locațiile de 
investiții, structurile de sprijinire a 
afacerilor, avantajele competiționale

 Pagină web dedicată dezvoltării 
economice și atragerii de noi resurse –
www.centruregion.com

 Participarea și/sau organizarea de 
evenimente de promovare investițională

 Dezvoltarea de parteneriate: Ministerul 
pentru Mediu de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, Advance Business Events, 
Invest România, Camera de Comerț 
Româno-Germană din România.

http://www.centruregion.com/


 România a decis descentralizarea implementării programelor operaționale 
regionale în perioada 2021-2027, astfel ADR-urile au fost nominalizate 
autorități de management pentru aceste programe

 În 2020 au fost elaborate structura și o primă versiune a POR Centru 2021-
2027, care au fost discutate atât cu instituțiile coordonatoare de la nivel 
național, cu DG Regio, dar și cu actorii de la nivel regional                                           

 La sfârșitul lunii aprilie 2021 a fost finalizată versiunea 2 a Programului, iar 
ca urmare a discuților purtate cu DG Regio, nivelul național și partenerii 
regionali în perioada aceasta se lucrează la următoarea versiune

 POR Centru 2021-2027 cu prinde 8 axe prioritare pentru investiții + o axă 
de asistență tehnică

Bugetul propus pentru Regiunea Centru: 1390,15 milioane euro 
din care 1181,62 milioane euro FEDR



Domeniile de investiții propuse a fi susținute
prin intermediul POR 2021-2027:

- Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor
- Dezvoltarea serviciilor aferente acestor structuri, cooperare
între firme și domeniul de cercetare, sprijinirea întreprinderilor 
inovative
- Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor regionale și a structurilor de
susținere a acestora
- Digitalizarea serviciilor publice locale și a celor de la nivelul 
întreprinderilor
- Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale
- Dezvoltarea infrastructurilor verzi și albastre la nivelul 
localităților urbane
- Sprijinirea mobilității urbane durabile și investiții în infrastructura 
de transport regională
- Susținerea infrastructurii educaționale de la nivel regional
- Regenerare urbană, a patrimoniului și infrastructurii culturale
- Dezvoltarea turismului la nivel regional.



 Elaborarea împreună cu partenerii regionali a
POR 2021-2027

 Participare activă împreună cu partenerii 
regionali la pregătirea documentelor de programare
pentru perioada 2021-2027 – găsirea celor mai 
bune soluții privind rezolvarea nevoilor regionale

 Gestionarea la nivel regional a POR 2014-2020
și a viitorului Program regional

 Dezvoltarea procesului de specializare inteligentă și inovare la nivel regional, 
identificarea împreună cu partenerii din domeniu a celor mai bune proiecte în 
acest sens

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

 Identificarea și dezvoltarea de proiecte majore regionale care să sprijine 
dezvoltarea regională și locală.



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/

