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Principalele activități

Teme principale:

 PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII

 Pregătirea – în calitate de Autoritate de Management - a

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU 2021-2027

 Implementarea - în calitate de Organism Intermediar - a POR/REGIO

2014-2020 la nivelul Regiunii Centru

 Monitorizarea ex-post a Programelor Operaționale 2007-2013.

 Dezvoltarea parteneriatelor și a proiectelor regionale.



Planificarea dezvoltării

 Pregătirea documentelor regionale de planificare pentru accesarea fondurilor în perioada 

2021-2027, inclusiv cadrul partenerial;

 Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) pentru perioada 2021-2027;

 Realizarea Planului de acțiune pentru implementarea PDR Centru 2021-2027; 

 Derularea procedurii de evaluare strategică de mediu a PDR Centru;

 Implementarea și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 

– aprobată de CDR Centru în martie 2021;

 Elaborarea Studiului ”Resurse umane pentru specializarea inteligentă a Regiunii Centru 

– Nevoile și Oferta de competențe digitale în Administrație și Economie”;

 Pregătirea studiului privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii 

Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale.



Programul Operațional Regional CENTRU 2021-2027

 Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-

2027 pentru Regiunea Centru.

 Ultima versiune a POR CENTRU 2021-2027, Cadrul 

de performanță aferent și documentul vizând 

abordarea dezvoltării urbane, alături de alte 

documente suport - transmise către DG Regio pentru 

observații!

 Dezvoltarea sistemului de management și control 

pentru implementarea Programului: dezvoltare 

structură instituțională, dezvoltare proceduri 

operaționale etc.

 Continuarea procesului de dezvoltare a portofoliului 

regional de proiecte.

 46 evenimente de informare în care a fost prezentat 

POR CENTRU 2021-2027.

Viziunea POR 2021-2027 pentru Regiunea Centru

este ca regiunea noastră 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 realizată în 

beneficiul fiecărui cetățean.



Pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice

considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

A. ADR Centru finanțează pregătirea de proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de 

interes județean, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiective de patrimoniu (Ghid 5D). 

Alocarea financiară aferentă Regiunii Centru este de 42.530.243 lei – Contract semnat în 5 octombrie 2021 – Cod SMIS 143410.

Au intrat la finanțare 21 de fișe de proiect (28 în lista de rezervă). Valoare totală suma solicitată prin POAT de 41.886.182,09 lei:
 mobilitate urbană: 7 fișe,

 regenerare urbană: 6 fișe,

 infrastructură și servicii publice de turism: 2 fișe,

 infrastructură rutieră de interes județean: 5 fișe,

 centre de agrement/baze turistice (tabere școlare): 1 fișă.

Guvernul României a aprobat OUG nr. 88/27.05.2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea 

unui sprijin financiar destinat finanţării POAT 2014-2020 şi POIM 2014-2020, pentru pregătirea portofo-

liului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

B. ADR Centru finanțează susţinerea organizațiilor 

regionale în pregătirea de proiecte strategice în domeniul 

specializării inteligente. 

Contract semnat în 17 februarie 2021. 

Alocare financiară Regiunea Centru: 4.725.583 lei. 
 7 fișe selectate - investiții totale preconizate în valoare de 

67.274.438 euro. Valoarea sumei nerambursabile solicita-

te (ajutor de minimis) pentru pregătirea documentațiilor -

4.489.303,85 lei.

Depuse: 3 cereri de rambursare și 3 rapoarte de progres în cadrul 
proiectului, aferente perioadei August 2020 – Ianuarie 2022!



Implementare POR 2014-2020

 150 evenimente de prezentare și analiză POR, cu mai mult 

de 1900 participanți

 2 apeluri de proiecte lansate (Prioritățile 8.3.C și 2.1.B)

 Evaluare și contractare cereri de finanțare: 458 cereri de 

finanțare evaluate, 220 cereri analizate in precontractare, 

154 contracte de finanțare semnate

 174 solicitări informații rezolvate.

 Situație proiecte POR 2014-2020 la 31.12.2021:
2437 proiecte depuse – 2,976 miliarde euro solicitați

380 proiecte în evaluare – 560,94 milioane euro solicitați

39 proiecte în contractare – 7,71 milioane euro solicitați

1137 proiecte contractate – 1,4678 miliarde euro solicitați

 Monitorizarea și verificarea financiară a proiectelor contractate:

896 vizite în teren + 1162 cereri prefinanțare / plată / rambursare 

verificate + 2773 rapoarte de progres și de durabilitate + 365 acte 

adiționale procesate + 2067 dosare achiziție verificate 

Peste 120 milioane euro solicitați spre decontare.



Monitorizare programe 2007-2013

POR 2007-2013
 432 proiecte finalizate cu sumă rambursată

de 385,20 milioane euro

 Grad de absorbtie 82,51%

 5 proiecte in implementare din fonduri proprii

 În anul 2021 s-au realizat 52 vizite de 

monitorizare ex-post si au fost verificate 132

rapoarte de durabilitate.

POSCCE 2007-2013
 664 IMM-uri si ONG-uri sprijinite

 94% din fondurile contractate au fost

cheltuite

 3813 noi locuri de muncă create

 3.298 bucăți echipamente industriale 

achiziționate

 31.778 mp hale industriale 

construite/modernizate

 peste 1.000 echipamente IT achiziționate.



Proiecte regionale

In Anul 2021 se aflau în implementare:

 6 proiecte pe Interreg Europe (InnovaSPA, CRE:HUB și 

Beyond EDP, COLOR CIRCLE, RAMSAT și E-MOB)

 un nou ciclu bi-anual al celor 2 proiecte BISNet Transylvania

și InnoCAP Transylvania, 

 1 proiect POCU – StartUP Hub Centru

 1 proiect POAT – în cadrul Asociației ROREG

 1 proiect finanțat de Reprezentanța CE: EUROPE DIRECT, continuat până în 2025

Domeniile vizate de proiecte:
 Strategii de specializare inteligenta

 Mobilitate urbană durabilă

 Turism balnear

 Industrii cultural-creative

 Sprijinirea IMM-urilor pentru internationalizare si inovare

 Dezvoltarea capacității instituținale la nivel regional

 Dezvoltarea antreprenoriatului si a noilor afaceri

 Comunicare și implicare cetățenească



Parteneriate interregionale 

Activitatea cu Regiunile poloneze Podkarpackie și Lublin

 Dezvoltarea durabilă a zonei montane a Carpaților;

 O nouă viziune strategică și o coordonare mai bună a diferitelor

politici și programe sectoriale la nivel regional;

 Crearea unui cadru favorabil care să aibă în vedere întărirea

cooperării între statele, regiunile și comunitățile din Munții Carpați;

 Contribuție la dezvoltarea inter-regională în cadrul regiunilor care

fac parte din statele participante la Inițiativa celor Trei Mări.

Activitatea cu Regiunea Centru –

Republica Moldova:
Vizita în Regiunea Centru a delegației

membrilor Consiliului Regional pentru

Dezvoltare Centru Moldova, pentru schimb de

experiență în domeniul dezvoltării regionale.

În urma acestei vizite a fost pregătit pentru

anul 2022 proiectul, RO-MD-DE: Conectarea

companiilor (din România, Moldova și

Germania) pentru creșterea exporturilor în

sectorul turismului!

Activitatea cu Landul Brandenburg

ADR Centru a prezentat - la Ambasada României din Germania, cu

ocazia Zilei Naționale a României, în fața unui public format din peste

100 de reprezentanți ai mediului diplomatic acreditat la Berlin - realitățile

din cele șase județe ale regiunii, procesul de dezvoltare și oportunitățile

de cooperare

socio-economică.



Promovarea investițională

 Participarea la evenimente de promovare de 

afaceri unde au fost promovate avantajele 

competitive ale Regiunii Centru – misiune 

economică austriacă în Regiunea Centru: 

18-20 mai 2021

 Analize și cercetări ale infrastructurii și mediului 

de business regional

 Reactualizarea bazei de date cu locațiile pentru 

investiții - 20 de noi fișe cu locații pentru 

investiții din Regiunea Centru și răspuns la 9 

solicitări privind identificarea unor posibile locații 

de investiții.

 Realizare Platformei de informare și promovare 

a mediului de afaceri regional

pe site-ul

https://www.centruregion.com/. 

https://www.centruregion.com/


Vă mulțumim!
Continuăm împreună în 2022.

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

www.regio-adrcentru.ro

http://www.adrcentru.ro/
http://www.regio-adrcentru.ro/

