
PROGRAMUL ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027

Împreună dezvoltăm Regiunea!



susținerea procesului de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic de la nivel regional în
domeniile de specializare inteligente regionale; 
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor regionale; 
sprijinirea procesului de digitalizare a serviciilor publice locale și a IMM-urilor; 
măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și cele publice de la nivel regional; 
dezvoltarea mobilității urbane durabile; 
modernizarea infrastructurii de transport județene; 
investiții în infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ; 
dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului în zonele rurale; 
susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurii de turism
și cultură din zonele urbane din Regiunea Centru.

Programul REGIUNEA CENTRU 2021-2027 cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică
ale UE și este constituit din 9 priorități de finanțare, care se adresează următoarelor domenii: 

Obiectivul general al fondurilor ce vor fi atrase și investite prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-
2027 vizează dezvoltarea Regiunii Centru, astfel încât aceasta 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 o prioritate. 

Alocarea propusă din fonduri europene nerambursabile este de 1,152 miliarde euro, la care se
adaugă cofinanțarea națională, în cuantum de aproximativ 232,39 milioane euro. 

Fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea regiunii!
1,15 miliarde euro



Fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea regiunii!
1,15 miliarde euro

Viziunea strategică a Programului Regiunea Centru 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 o prioritate. Aceasta
este în concordanță cu și contribuie la obiectivele stabilite în PDR Centru 2021-
2027 și Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 Centru 

Împreună dezvoltăm Regiunea!
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PRIORITATEA 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI
ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ
Buget: 229.991.307 euro 

DEZVOLTAREA  CAPACITĂȚILOR  DE  CERCETARE  ȘI  INOVARE  
ȘI  ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE

Alocare FEDR
82.156.981 euro

OS 1.1 

Cercetare
Dezvoltare

Inovare

Tipuri de intervenții:

Acțiunea 1: Dezvoltarea structurilor CDI și transfere tehnologic în folosul întreprinderilor: Este
susținută, prin proiecte care integrează atât componenta de investiție cât și activitatea de CDI,
edificarea de noi laboratoare, facilități de testare și experimentare, infrastructuri tehnologice,
echipamente specifice precum demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc. și  a serviciilor
aferente și dezvoltarea, extinderea și/sau modernizarea celor existente.

Acțiunea 2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi, centre de
Cercetare Dezvoltare și sectorul învățământului superior, integrarea în rețele de inovare și
cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile ale Strategiei de Specializare Inteligentă regională:
Acțiunea răspunde nevoii integrare a ecosistemului de inovare regional în spațiul de cercetare și
inovare european și de dezvoltare a rețelelor regionale de inovare prin intermediul clusterelor de
inovare.

Acțiunea 3: Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă: Această actiune se adresează direct
activităților de inovare realizate în companii, în special IMM-uri. Intervenția susține și
operaționalizarea Platformei Pilot de Inovare Deschisă, ca proiect pilot de testare a co-creație și
inovării bazate pe cerere. Sunt susținute activități de CDI în companii, în parteneriat, și aplicarea în
practică a inovațiilor.

Vor fi susținute investiții în sectoarele de specializare inteligentă regionale, îndreptate spre piață.
Activitățile de CDI vor fi orientate și spre procese de CDI cu accent pe economia cu emisii reduse de
dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările  climatice, precum și pe economia
circulară.
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INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI 
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE

MUNCĂ ÎN CADRUL IMM-URILOR, INCLUSIV PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE

Alocare FEDR
140.195.100 euro

Întreprinderi
Mici și Mijlocii

Buget: 229.991.307 euro

OS 1.3 

PRIORITATEA 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI
ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

Acțiunea 2: Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM-urilor

Investiții pentru crearea / modernizarea / extinderea capacităților de incubare și accelerare,
prestarea de servicii pentru firmele incubate (coaching, mentoring)

Edificarea și extinderea Parcurilor Industriale precum și dezvoltarea și asigurarea de servicii
specializate pentru IMM-urile rezidente

Prin această acțiune vor fi susținute, adiacent, investiții destinate preluării de tehnologii verzi,
dezvoltării economiei circulare, design de produs pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare,
upgrade, și reciclare. 

Tipuri de intervenții:

Acțiunea 1: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o
economie regională sustenabilă

Susținerea accesului IMM-urilor la cele mai noi tehnologii pentru dezvoltare

Susținerii creșterii accelerate pentru microîntreprinderi și start-up-uri 

Vor fi susținute investiții în sectoarele de specializare inteligentă regionale.
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PRIORITATEA 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI
ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ
Buget: 229.991.307 euro

DEZVOLTAREA  COMPETENȚELOR  PENTRU  SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE  INDUSTRIALĂ  ȘI  ANTREPRENORIAT 

Alocare FEDR
7.369.226  euro

Specializare 
și Tranziție 

OS 1.4 

Tipuri de intervenții:

Instruire specifică în vederea achiziționării de competențe și abilități tehnice, de management,
antreprenoriale, verzi, ecologice, inclusiv up-skilling și re-skilling, pentru angajații implicați direct
în proiectele finanțate prin Prioritatea 1.

Acțiuni orizontale asociate proiectelor finanțate din OS 1 și OS 3:

Susținerea accesului la instruire în vederea creșterii capacității echipelor de CDI sprijinite de a
valorifica pentru piață stocul de cunoaștere

Acțiuni de creștere a capacității actorilor regionali de CDI de a coopera în generarea de
cunoaștere și inovare

Creșterea și susținerea capacității clusterelor de inovare, incubatoarelor, acceleratoarelor și
parcurilor industriale de a furniza servicii specializate pentru IMM-uri

Acțiuni de instruire în vederea creșterii capacității entităților de transfer tehnologic susținute de a
furniza servicii specializate pentru companii

Susținerea participării entităților regionale în comunități de cunoaștere.
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Alocare FEDR
68.293.186 euro

VALORIFICAREA  AVANTAJELOR  DIGITIZĂRII,  ÎN  BENEFICIUL  CETĂȚENILOR,  AL 
 COMPANIILOR,  ORGANIZAȚIILOR  DE  CERCETARE  ȘI  AL  AUTORITĂȚILOR

PUBLICE
OS 1.2 

PRIORITATEA 2 – O REGIUNE DIGITALĂ
Buget: 68.791.962. euro

Tipuri de intervenții:

Comunități digitale:

susținerea dezvoltării de soluții digitale pentru serviciile publice locale, inclusiv sprijin pentru
intervenții de tip smart-city

platformă regională pilot de open-innovation în domeniul smart-city.

Serviciile publice digitalizate trebuie să aducă beneficii pentru cetățeni și întreprinderi, să fie
inovative, să introducă soluții integrabile și scalabile și în linie cu principiile de securitate cibernetică.

Digitalizarea IMM-urilor:

investiții pentru servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitală a IMM-urilor 

adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de
afaceri.

Digitalizare
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PRIORITATEA 2 – O REGIUNE DIGITALĂ
Buget: 68.791.962. euro

ADR Centru

Alocare FEDR
498.776 euro

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIATOS 1.4 

Instruire

Instruirea personalului din companii în vederea îmbunătăţirii utilizării instrumentelor digitale
finanțate prin OS 1.2 - Valorificarea avantajelor digitizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor, organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Tipuri de intervenții:
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Alocare 101.617.000 euro

PROMOVAREA  EFICIENȚEI  ENERGETICE  ȘI  REDUCEREA  EMISIILOR  
DE  GAZE  CU  EFECT  DE  SERĂOS 2.1 

PRIORITATEA 3 - O REGIUNE 
CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL
Buget: 198.715.250 euro

ZERO Emisii

Tipuri de intervenții:

sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și creșterea performanței
energetice a clădirilor rezidențiale din Regiunea Centru

sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și creșterea performanței
energetice a clădirilor publice din Regiunea Centru, inclusiv a clădirilor identificate ca monumente
istorice

măsuri ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de
proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică, prin dezvoltarea de ghiduri și
soluții de bune practici și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Renovarea se va face prioritizat în funcție de consum, perfomanță energetică și tipul utilizatorilor.
Se pune accent pe ”renovarea aprofundată”, respectiv pentru reducerea consumului cu minim 60%.

Alocare FEDR
101.617.000 euro
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Alocare FEDR
97.098.250 euro

CREȘTEREA  PROTECȚIEI  ȘI  CONSERVĂRII  NATURII,  A  BIODIVERSITĂȚII  ȘI
A  INFRASTRUCTURII  VERZI,  INCLUSIV  ÎN  ZONELE  URBANE,  
PRECUM  ȘI  REDUCEREA  TUTUROR  FORMELOR  DE  POLUARE

OS 2.7 

PRIORITATEA 3 - O REGIUNE 
CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL
Buget: 198.715.250 euro

Protejăm
Natura

Tipuri de intervenții:

Intervenții ce vizează crearea și/sau
extinderea coridoarelor verzi la
nivelul zonelor urbane și care
contribuie la creșterea rezilienței și
sustenabilității zonelor urbane din
Regiunea Centru

Intervenții ce contribuie la
conservarea biodiversității urbane
prin amenajări de maluri în zonele
urbane

Construcția/modernizarea/
extinderea spațiilor verzi

Proiectele trebuie să fie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și să facă parte din
lista proiectelor prioritare selectate.

Reconversia și refuncționalizarea
terenurilor și suprafețelor degradate,
vacante sau neutilizate și
transformarea lor în spații verzi
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Alocare FEDR
198.715.250 euro

PROMOVAREA  MOBILITĂȚII  URBANE  MULTIMODALE  DURABILE,  CA  PARTE A  
TRANZIȚIEI  CĂTRE  O  ECONOMIE  CU  ZERO  EMISII  DE  DIOXID  DE  CARBONOS 2.8 

PRIORITATEA 4 - O REGIUNE CU
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Buget: 198.715.250 euro

Eco Mobilitate

Tipuri de intervenții:

dezvoltarea unor culoare de
mobilitate urbană durabilă: piste de
biciclete, amenajarea de trasee
pietonale, benzi dedicate
transportului public, introducerea de
sisteme de bike-sharing, sisteme de
monitorizare etc, inclusiv sisteme
park&ride în zona de acces în
localitățile urbane. investiții în material rulant verde și

infrastructura de transport aferentă;

infrastructuri pentru combustibili
alternativi; 

facă parte din lista proiectelor prioritare selectate
să includă măsuri de siguranță rutieră 
să includă și măsuri soft de conștientizare a utilizării transportului public.

Existența Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană (SIDU) este obligatorie.
Proiectele trebuie să:

sisteme de management a mobilității
urbane, cum ar fi sisteme de
management trafic, semaforizare
inteligentă, aplicații de mobilitate etc
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DEZVOLTAREA  ȘI  CREȘTEREA  UNEI  MOBILITĂȚI  NAȚIONALE,  REGIONALE  ȘI  LOCALE  DURABILE,
REZILIENTE  LA  SCHIMBĂRILE  CLIMATICE,  INTELIGENTE  ȘI  INTERMODALE,  INCLUSIV

ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACCESULUI  LA  REȚEAUA  TEN-T  ȘI  A  MOBILITĂȚII  TRANSFRONTALIERE
OS 3.2 

PRIORITATEA  5  - O REGIUNE ACCESIBILA
Buget: 168.031.000 euro

Mobilitate
Durabilă

Tipuri de intervenții:

Modernizarea și extinderea rețelei de
drumuri județene (inclusiv centuri
ocolitoare cu statut de drum
județean), inclusiv lucrări de artă,
măsuri de siguranță rutieră și
ecologice, modernizarea/reabilitarea
zonelor pietonale din interiorul
localităților și construirea de piste de
biciclete.

Decongestionarea traficului din jurul
marilor municipii (reședințe de județ)
prin investiții în construirea și
modernizarea de pasaje sau noduri
rutiere, pasarele pietonale, șosele de
centură, intersecții periculoase etc. în
scopul facilitării tranziției către un
sistem de transport urban sustenabil. 

facă parte din lista proiectelor prioritare selectate
să includă măsuri de siguranță rutieră 
să includă și măsuri soft de conștientizare a utilizării transportului public.

Existența Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană (SIDU) este obligatorie.
Proiectele trebuie să:

Prioritizare regională Proiectele vor rezulta din PMUD

Alocare FEDR
168.031.000 euro
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PRIORITATEA  6  - O REGIUNE EDUCATĂ
Buget: 54.476.949 euro

11ADR Centru

Tipuri de intervenții:

Investiții în infrastructurile educaționale pentru învățământul: timpuriu, primar și secundar,
profesional și tehnic, universitar

intervenții în construirea, extinderea, modernizarea renovarea energetică și dotarea unităților
de învățământ, laboratoarelor școlare, atelierelor, echipamente digitale pentru elevi și
profesori: spații educaționale, spații de recreere (săli de sport, terenuri de sport), dar și spații
de cazare, cantine școlare etc.

Proiectele vor include și măsuri soft (prin activități de tip FSE+) care contribuie la creșterea calității
educației prin corelarea ofertei educaționale cu nevoile de competențe cerute pe piața muncii sau alte
măsuri menite să crească accesul la educație de calitate al grupurilor defavorizate și la eliminarea
segregării școlare. 

Programul Operațional Educație și Ocupare sau alte programe Europene sau naționale sunt susținute
în cadrul proiectelor pentru educație, care includ și activități de cooperare teritorială, în special cu
organizații din spațiul SUERD.

Proiectele vor include și măsuri de renovare energetică pe care aplicanții le pot finanța într-un
procent de 15% din bugetul eligibil al proiectului.

ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACCESULUI  EGAL  LA  SERVICII  DE  CALITATE  ȘI  INCLUZIVE
ÎN  EDUCAȚIE,  FORMARE  ȘI  ÎNVĂȚARE  PE  TOT  PARCURSUL  VIEȚII,  

PRIN  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  ACCESIBILE
OS 4.2 

Alocare FEDR
54.476.949 euro

Egalitate
în Educație

https://oportunitati-ue.gov.ro/programul-operational-educatie-si-ocupare/


PRIORITATEA  7  - O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL
Buget: 26.264.508 euro

CREȘTEREA  ROLULUI  CULTURII  ȘI  AL  TURISMULUI  DURABIL  ÎN
DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ, ÎN  INCLUZIUNEA  ȘI  INOVAREA  SOCIALĂOS 4.6 

Cultură
Turism

Alocare FEDR
26.264.508 euro

Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, prin punerea în valoare a potențialului lor turistic
natural și cultural

Intervenții în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor incluse în patrimoniul
cultural UNESCO și de clasă A.

Intervenții destinate protejării și valorificării în scop turistic a patrimoniului natural și a
resurselor balneare.

Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a
serviciilor turistice adresate lor

Intervenții în infrastructura și operaționalizarea centrelor de agrement/tabere școlare, vizând
atât spațiile de cazare și de pregătire și servire a mesei cât și infrastructura pentru activități
educaționale și de recreere.

Tipuri de intervenții:

Complementar proiectele trebuie să includă măsuri de digitalizare, promovare a diversității culturale,  
stimulare a capacitării comunității în contextul inițiativelor culturale.

Intervențiile în infrastructură vor avea o abordare integrată cu măsuri soft și vor demonstra
contribuția la creșterea rolului turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și
inovarea socială.
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PROMOVAREA  DEZVOLTĂRII  INTEGRATE  ȘI  INCLUZIVE  ÎN  DOMENIUL  SOCIAL,
ECONOMIC  ȘI  AL  MEDIULUI,  PRECUM  ȘI  A  CULTURII,  A  PATRIMONIULUI

NATURAL, A  TURISMULUI  DURABIL  ȘI  A  SECURITĂȚII  ÎN  ZONELE  URBANE
OS 5.1 

PRIORITATEA  8  - O REGIUNE ATRACTIVĂ
Buget: 157.560.831 euro

Alocare FEDR
157.560.831 euro

Tipuri de intervenții:

Proiecte integrate care să includă atât aspecte infrastructurale, cât și aspecte soft culturale, sociale:

Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic
valoros;

Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor.

Prioritizarea zonelor în care vor avea loc intervențiile trebuie să fie reflectată în SIDU, identificată prin
evaluarea și cartografierea nevoilor locale, dar și prin consultarea și implicarea comunității locale. 

Proiectele vor avea o abordare holistică și vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor, dar și la
creșterea atractivității zonelor urbane din Regiune, inclusiv la atragerea investițiilor și crearea unor noi
oportunități.

Dezvoltare
Urbană

Durabilă
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Contactați-ne:

Strada Decebal, 12, 510093, 
Alba Iulia, România 

Telefon:  0258 - 818616 , 0258 – 815622, 
Fax: 0258 - 818613

www.adrcentru.ro 
e-mail: office@adrcentru.ro

Împreună dezvoltăm Regiunea!

http://www.adrcentru.ro/
http://www.adrcentru.ro/

