
Regiunea CENTRU 
 

www.adrcentru.ro 

TRADIȚIE  
ȘI  

PROGRES 
 



Anul 1998  
8 Regiuni de dezvoltare 

  



Consiliul pentru Dezvoltare Regionala 
CENTRU  

 
  

24 membrii – câte 4 din 
fiecare județ component 
al Regiunii (președinții 

consiliilor județene sunt membrii de 
drept) 

 

Principalele atributii: 
 
 analizează și aprobă strategia  

și programele de dezvoltare regională;  
 aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor 

fondului de dezvoltare regională;  
 coordonează activitatea ADR;  
 avizează contractele, convențiile, acordurile, protocoalele, 

precum și alte documente similare încheiate între ADR și terți în 
domeniul specific de activitate. 

 
 



Regiunea Centru: 6 județe, 34.100 kmp  Populație: 2,35 milioane  locuitori 

Rata de urbanizare: 58%  Diversitate etnică și lingvistică: români (61,2%), 
maghiari (28,6%), romi (4,7%), germani (0,4%) 

P.I.B./locuitor: 73,2 miliarde lei, în 2014; a III-a la nivel național (52% din 
media UE) 

Rata şomajului: 4,4%  (mai 2016) - România: 4,6% 



11.356 km drumuri publice  
 Autostrăzi: Sibiu – Nădlac 

Sebeș - Turda 
Târgu Mureș - Câmpia Turzii 

Coridorul IV Pan european  
(Dresda-Istanbul) 

2 aeroporturi:  
       Sibiu,  
                  Târgu Mureș 
              Brașov - în construcție 

1329 km cale ferată 
3 magistrale feroviare 





53,4% servicii 
34,2% industrie 
 



Investiții străine directe: 
 

2015:  
- 5,8 miliarde euro (9,7% din România) 
- locul II la nivel național 

 
Principalele domenii  de investiții 
străine:  

 Industria auto 
 Industria aeronautică 

IT și software  
 Industria farmaceutică. 

 
Pilonii industriei: 

Industrie alimentară 
Prelucrarea lemnului 

Industrie auto 
Industria prelucrărilor metalice 

Industrie ușoară 
Parcuri industriale 

 
 
 

 





2015: 2,59 milioane turiști 
PRIMUL LOC LA NIVEL NAȚIONAL 



Cele mai multe sit-uri 
din România (cetăți, 
biserici fortificate) 
incluse în patrimoniul 
UNESCO 



Oaze de sănătate oferite de 
natură  în 5 stațiuni, cu ape 
minerale bogate în proprietăți 
terapeutice. 



 

Munți și văi, ape curgătoare, 
o invitație pe tot parcursul 
anului la drumeții, schi, 
relaxare și contemplare a 
frumuseților naturii.  



Printul Charles al Marii Britanii a 
fost cucerit de aceste zone și vine 
deseori în vizită în Transilvania 
pentru a se ”întoarce la origini”. 



 Telemeaua de Ibănesti (Mureș) 

 Salamul de Sibiu (Sibiu) 

-primele din România, recunoscute de UE (2016) și 
incluse în registrul european al produselor cu 
„denumire de origine protejată" 



Lucian Blaga  
1895-1961 
(n. Sebeș, Alba)  
filozof, poet  
propus în 1956 la 
Premiul Nobel pentru 
literatură 
 
Emil Cioran 
1911-1995 
(n. Rășinari, Sibiu) 
numit și ”filozoful 
disperării” 



Hemann Oberth  
(1894-1989, n. Sibiu) 
-fizician și inginer, a 
proiectat primul motor de 
rachetă  
 
Sándor Petőfi   
(1823-1849, d. Albești) 
-poet romantic maghiar, 
erou al Revoluției 1848 din 
Ungaria și Transilvania 



Ion Țiriac  

 (1939 , n. Brașov) 

jucător de tenis,  

singurul om de afaceri 
român din topul Forbes 

 

Klaus Werner Iohannis  

(1959, n. Sibiu) 

politician 

Din 2014- 

Președintele României  
 



 


