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Împreună dezvoltăm regiunea!



Regiunea Centru

 Multiculturală și multietnică

 Una din regiunile dezvoltate ale României 
– PIB/loc 67% din media UE27

 Rată de urbanizare ridicată – 57%

 Inovator modest cu performanțe variabile 
în timp

 Număr scăzut de IMM-uri inovative care 
colaborează, dar în creștere

 Declin demografic – populația rezidenta a 
scăzut cu 2,15% in ultimii 8 ani

 Potențial turistic cultural și natural 
semnificativ, insuficient valorificat

 47% din teritoriul este montan

 37% din teritoriu ocupat de situri Natura 
2000



Împreună dezvoltăm regiunea!

Elaborare PR Centru 2021-2027

Octombrie 2020 
Versiune 1 Program 

26 octombrie 2022
Aprobare PR Centru 



Viziune - O regiune curată, atractivă, competitivă, cu o mare grijă pentru 

mediu si utilizarea ratională si durabilă a resurselor

O Regiune
competitivă

O Regiune
digitală

O Regiune cu 
comunități 
prietenoase
cu mediul

O Regiune cu 
mobilitate
urbană
durabilă

O Regiune
conectată

O Regiune
educată

O Regiune
cu turism
sustenabil

O Regiune
atractivă

Asistență
Tehnică

”Împreună dezvoltăm regiunea!”– prin 9 priorități:

1,4 miliarde euro



P1 - O Regiune competitivă

 Investitii tehnologice in IMM și microintreprinderi
 Structuri de sprijinire IMM

Cercetare – inovare – tehnologii avansate 

 Dezvoltarea capacităților publice și private de CDI și TT
 Clustere inovative
 Întreprinderi inovative și parteneriate pentru inovare

96,66 milioane euro

Impulsionarea creșterii IMM 

164,45 milioaneeuro

Dezvoltarea competențelor pentru specializarea
inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

9,47 milioane euro



 Soluții digitale pentru serviciile publice locale, inclusiv sprijin

pentru intervenții de tip smart-city

 Platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-

city

 Digitalizarea IMM-urilor 

P2 - O Regiune digitală

Fructificarea avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor

80,93 milioane euro



P3 - O Regiune cu comunități prietenoase
cu mediul

 crearea si sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane 
 conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele 

urbane
 Construcția/modernizarea/ extinderea spațiilor verzi
 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate

 asigurarea/ îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea performanței 
energetice a clădirilor rezidențiale si a clădirilor publice

Promovarea eficienței energeticeși reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră

119,55 milioaneeuro

Îmbunătățirea protecției naturii si a biodiversității, 
a infrastructurii verzi in special in mediul urban si 
reducereapoluări

114,23 milioaneeuro



P4 – O Regiune cu mobilitate urbană
durabilă

 dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă

 investiții în material rulant verde și infrastructura de transport 

aferentă

 infrastructuri pentru combustibili alternativi

 sisteme de management a mobilității urbane

Promovarea mobilității urbane 
multimodalesustenabile

233,78 milioane
euro



P5 – O Regiune Conectată

 Modernizarea și extinderea reţelei de drumuri judeţene, 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 (resedinte

de judet) în scopul facilitării tranziției către un sistem de 

transport urban sustenabil

Dezvoltarea unei mobilităținaționale, regionale și
locale durabile, reziliente schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale, incl. îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

197,68 milioaneeuro



P6 - O Regiune educată

 Investiții în infrastructurile educaționale pentru 
învățământul: timpuriu, primar și secundar, ÎPT, 
universitar – proiecte integrate care să includă atât 
partea de infrastructură, cât și dotarea, eficiența 
energetică și să se evite segregarea

Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate si 
favorabile incluziunii în educație, formare si 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii

93,18 milioane euro



P7 - O Regiune cu turism sustenabil

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

• restaurarea/reabilitarea/consolidarea, conservarea și punerea în 
valoare a obiectivului de patrimoniu și a întregului ansamblu al 
sitului UNESCO sau al monumentului de clasă A

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

 Intervenții în infrastructura centrelor de agreement (tabere
scolare)

Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în
dezvoltarea economică, incluziuneasocialăși
inovarea socială

30,90 milioane euro



P8 - O Regiune atractiva

 Proiecte integrate care să includă atât aspecte infrastructurale, 
dar și aspecte soft culturale, sociale etc.:

 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

Promovarea dezvoltării urbane integrate în domeniul 
social, economic și al mediului, a culturii, 
patrimoniului natural, turismului sustenabil și 
siguranței în zonele urbane

185,37 milioaneeuro



Rezultate așteptate

 20 km benzi dedicate transportului public nepoluant

 48 IMM-uri cooperează cu organizații de cercetare

 34 organizații de cercetare care participa la proiecte de cercetare

 72.600 mp de clădiri publice eficientizate energetic

 8 situri culturale și turistice restaurate și valorificate

 1.310.684 persoane beneficiare a măsurilor de dezvoltare urbană durabilă

 6.647 de utilizatori ai infrastructurilor educaționale modernizate din care 7% din grupuri vulnerabile

 782 IMM-uri sprijinite

 1.122 de noi locuri de muncă create

 3.974 angajați IMM instruiți

 214 IMM-uri digitalizate

 3.800 locuințe eficientizate energetic

 70 ha spații verzi 

 120 km piste de biciclete

 182 km drum județean modernizat



Pașii următori

 Instituire CM PR Centru și aprobare 
metodologie de selecție

 Lansare apeluri de proiecte

 Discuții punctuale și în grupuri pe domenii 
pentru dezvoltarea proiectelor necesare și 
implementarea acestora

 Sprijinirea capacității administrative a 
beneficiarilor pentru a reuși împreună



Împreună dezvoltăm regiunea!
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