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Figure 2 a: Transport infrastructure in the Region Centru by use of structural 

funds - Operational Programme Transport and Operational Programme Regional 

Development (2014) 

 

 
 

Legend  

 OP Transport 

 Modernization of National roads 

 Construction of Highways 

 Construction of Ring roads 
 

 OP Regional Development, 2.1. 

 European roads 

 National roads 

 Rehabilitation of County roads 

and Ring Roads of smaller towns 
 

 

 

Source: Agency for Regional Development Centru 

 



 2002, 2003, 2005, 2007, 2010 – vizite în cadrul proiectelor de 

Twinning: Primul Ministru al Landului Brandenburg, Președinții 

Consiliilor Județene din Regiunea Centru, întâlniri de discuții cu 

Miniștrii, Secretarii de Stat, Președinții Consiliilor Județene și Directorii 

de instituții din Landul Brandenburg 

 2013 – prima vizită a membrilor Comisiei pentru Politică Europeană a 

Parlamentului Landului Brandenburg  

 Conferințe internaționale comune în cadrul proiectelor transnaționale – 

IDEQUA (turism), EnErg EuReg (energii regenerabile), DART 

(dezvoltare demografică), formare profesională, dezvoltare urbană și 

regională 

 Prezentarea Regiunii Centru în Regiunea Berlin-Brandenburg. 





 Martie 2016:  Prezentarea Regiunii Centru la Târgul Internațional de Turism 

(ITB) din Berlin  

 Aprilie 2016: Misiune economică cu oameni de afaceri din Berlin, 

Brandenburg, Saxonia-Anhalt și Turingia, organizată de Germany 

Trade&Invest; parteneriate între reprezentanții mediului de afaceri german și 

român, respectiv burse de cooperare la Târgu Mureș și Brașov  

 Aprilie 2016: Săptămâna Europeană – Prezentare multimedia a Regiunii 

Centru/Transilvania de către 2 elevi din Regiunea Centru în Landul 

Brandenburg 

 Iulie 2016: Delegație a Cojsiliului Județean Alba și a Parcului Industrial Cugir 

în județele Prignitz și Ostprignitz/Ruppin.  

 Septembrie 2016: ADR Centru a participat pentru a patra oară consecutiv la 

evenimentul ”Zilele Brandenburg – Ediția a XV-a”, desfășurat în localitatea 

Hoppegarten, lângă Berlin.  





 Octombrie 2016: TEATRUL EXPERIMENTAL ROMÂNO-GERMAN, 

pentru tineri și oameni mari, la Alba Iulia. Toleranța, încrederea în sine 

și în ceilalți, dar și eliminarea prejudecăților au fost prezentate într-un 

mod inedit în fața unui public de 400 de persoane, printr-o punte de 

cultură peste generații.  

 Decembrie 2016: Participarea a 11 reprezentanți ai unor școli 

profesionale din Regiunea Centru (Brașov, Covasna, Harghita, Mureș 

și Sibiu) la un workshop organizat de Berufsförderwerk des 

Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg la Cottbus. 

 Mai 2017: Delegația ADR Centru a desfășurat o vizită de documentare 

în Landul Brandenburg, eveniment care a oferit noi perspective în ce 

privește planificarea procesului de dezvoltare și posibilitatea de 

pregătire de noi proiecte, bazate pe experiența germană. 





 Dezvoltarea instituțională a ADR Centru cu sprijinul experților germani 

 Implementarea Strategiilor de Specializare Inteligentă  

 Exemple de bune practici pentru dezvoltare urbană durabilă și 

generarea de proiecte finanțabile prin POR 2014-2020 

 Accent pe realizarea și susținerea proiectelor sociale  

 Cooperare economică bilaterală și organizarea de misiuni economice 

 Dezvoltarea de parteneriate școlare  

 Continuitate privind sprijinirea activităților de formare profesională, cu 

accent pe aplicațiile în cadrul programului ERASMUS+ 

 Susținerea reciprocă germano-română în pregătirea de cereri de 

finanțare de proiecte finanțate de UE. 



Atracție pentru turiști… 
  Conectată cu Europa, 
       Sigură pentru investiții! 




