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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



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.

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



Infrastructura rutiera
 11.534 km drumuri publice 
Autostrăzi: Sibiu – Nădlac, Sebeș -
Turda, Tîrgu Mureș - Câmpia Turzii

Aeroporturi: 
 Sibiu 
 Târgu Mureș
 Brașov - în construcție

Infrastructura feroviara
 1340 km cale ferată
 3 magistrale feroviare

Pan -European
Corridor IV



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)



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 2020:
8,48 miliarde € (9,3% 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, 
vestigii 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.



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. 



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 138 persoane

Birouri teritoriale 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



Activitățile ADR Centru
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR)

Atribuții 

Planificare
regională/programare 

Gestionarea și 
implementarea de 
programe cu fonduri 
europene și de la bugetul 
de stat
Managementul 
Programului Operațional 
Regional 2021-2027

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
 31 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
 Autoritate de 

Management pentru 
POR CENTRU 2021-
2027

 38 de proiecte de
cooperare
teritoriala
dezvoltare 
instituțională, 

 199 organizații 
partenere din 29
de țări

 Atragerea de 
investitori și 
promovarea 
locațiilor de 
investiții

 Susținerea 
mediului de 
afaceri regional



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. 



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 peste1100 peste1.760 peste1400

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:
 38 de proiecte de cooperare internațională
 5,5 milioane Euro din programe cu finanțare

europeană
 Cca 200 organizații partenere 29 de țări
Domenii de cooperare
 Dezvoltarea mediului de afaceri
 Energie/SRE
 Dezvoltarea resurselor umane
 Informare și comunicare publică a 

priorităților europene
 Îmbunătățirea politicilor regionale în 

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

 Mobilitate urbană
 Industrii culturale și creative 
 Declin demografic

Programe:

 FP7/Orizont 2020
 COSME
 Intelligent Energy 

Europe
 Interreg Europe
 Programul Transnational 

Dunarea
 POS DRU 2007-2013
 POCA 2007-2013
 Single Market
 TAIEX/EUROCHAMBERS



 13 ani de apartenență la Enterprise Europe
Network, rețea din care fac parte peste 600
de organizații din UE și alte zone ale lumii

 De 7 ani ADR Centru găzduiește Centrul de
Informare Europe Direct Regiunea Centru,
parte a rețelei de 435 centre de la nivel
european

 Membră EURADA - Asocația Europeană a
Agențiilor de Dezvoltare Regională, din
2017

 Coordonator teritorial al Convenției
Primarilor, din 2012



 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 investitori:www.centruregion.com

 Participarea și/sau organizarea de evenimente 
de promovare investițională

 Dezvoltarea de parteneriate: Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului – Invest 
România, Advance Business Events, Camera 
de Comerț Româno-Germană din România, 
Enterprise Europe Network.

, 

http://www.centruregion.com/


 Finalizarea POR 2021-2027
 Gestionarea la nivel regional a POR 2014-2020

și a viitorului Program regional 2021-2027
 Dezvoltarea procesului de specializare inteligentă și
inovare la nivel regional, consolidarea ecosistemului
regional de inovare și sprijin pentru afaceri
 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
 Pregătirea instituțională pentru gestionarea investițiilor specifice locale din PNRR: 

Componenta 12- Sănătate, Componenta 13-Reforme Sociale, Componenta 15-Educație, 
conform OUG 124/2021

 Creșterea capacității de planificare în sprijinul dezvoltării de politici și programe 
adecvate nevoilor locale și furnizarea de servicii de inovare către mediul de afaceri



 Conform art.2 din OUG 124/2021 cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională organizate la
nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României potrivit Legii nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, au fost
desemnate responsabili de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv
componentele 12 Sănătate, 13 – Reforme sociale și 15 – Educație.

 Articolul 6, alin (4), prevede Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii responsabili pentru
Componenta 12 - Sănătate, domeniile dezvoltării infrastructurii medicale prespitaliceşti şi
dezvoltării infrastructurii publice spitaliceşti, Componenta 13 - Reforme Sociale, domeniile
dezvoltării/reabilitării şi modernizării de infrastructură socială pentru persoanele cu
dizabilităţi, copii aflaţi în risc de separare faţă de familie şi persoane vârstnice vulnerabile şi
dependente şi Componenta 15 - Educaţie, domeniile dezvoltării consorţiilor regionale şi
dotării campusurilor profesionale integrate, asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă
preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare, echiparea laboratoarelor de informatică
din unităţile de învăţământ tehnic şi profesional, digitalizarea universităţilor şi asigurarea
infrastructurii universitare (cămine, cantine, spaţii de recreere) încredinţează agenţiilor
pentru dezvoltare regională responsabilitatea implementării investiţiilor aflate în sarcina lor,
în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii
cu fiecare dintre agenţiile pentru dezvoltare regională, după caz, şi care prevede inclusiv
aspectele privind angajarea şi/sau lichidarea şi/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente
investiţiilor vizate



Componenta 12- Sănătate Componenta 13- Reforme 
Sociale

Componenta 15- Educație

3 reforme, 2 investitii:
2.450,01 mil. euro

7 reforme, 4 investiții
buget: 196,74 mil. euro

7 reforme, 18 investiții
3.605,97 mil. euro

2 investiții specifice locale - ADR
Investiția 1. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalicești
Investiția 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalicești publice

3 investiții specifice locale- ADR
Investiția 1. Crearea unei rețele de
centre de zi pentru copiii expuși riscului
de a fi separați de familie
Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și
dezvoltarea infrastructurii sociale
pentru persoanele cu dizabilități
Investiția 4. Crearea unei rețele de
centre de îngrijire de zi și de reabilitare
pentru persoanele în vârstă

7 investiții specifice locale
Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și 
dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale 
integrate
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor 
tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 
clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din
școlile de educație și formare profesională (EFP)
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din
unitățile de învățământ profesional și tehnic
Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea
acestora pentru profesiile digitale ale viitorului
Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare
(cămine, cantine, spații de recreere)



 furnizarea de informații privind modificarea componentelor PNRR 
 se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează 

acestea
 își organizează structuri de specialitate pentru aducerea la indeplinire a obligațiilor 

prevăzute în PNRR prin suplimentarea numărului de posturi
 încheie acorduri de implementare cu coordonatorii de reforme şi/sau investiţii
 îndeplinesc toate funcţiile şi atribuţiile specifice conform acordurilor de implementare 

încheiate
 Gestionează  prin conturi specifice deschise la Trezoreria Statului, sumele în lei aferente 

reformelor şi/sau investiţiilor/ investiţiilor specifice locale finanţate în cadrul PNRR
 se vor asigura că investiţiile prevăzute în fiecare componentă se implementează în toate 

judeţele corespondente fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională, pe baza unei strategii 
şi unui plan de investiţii aprobate de Guvernul României prin hotărâre a Guvernului, 
care include angajamentele asumate pe fiecare componentă şi planurile de implementare 
corespunzătoare acestora gestionate de ministerele de linie care vor monitoriza 
implementarea (art. 23)



MIPE -coordonator național  pentru elaborarea, 
negocierea, aprobarea, implementarea, 
monitorizarea şi controlul fondurilor 

Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii 
responsabili pentru Componentele 12, 13,15

ADR-urile



 stabilirea investițiilor care vor fi  încredințate ADR-urilor, 
 pregătirea și semnarea acordurilor de implementare/convențiilor de 

finanțare cu ministerele responsabile, 
 pregătirea instituțională pentru preluarea tuturor atribuțiilor și 

sarcinilor care derivă din acordurile de implementare (angajarea de 
personal, proceduri interne de lucru etc) luarea tuturor măsurilor în 
vederea acreditării de sistem.



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/
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