Regiunea CENTRU
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru
20 ani de activitate

www.adrcentru.ro

Regiunea Centru: noiembrie 1998
Formată din: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

Regiunea Centru: 6 județe, 34.100 kmp Populație: 2,33 milioane locuitori
(2017)
Rata de urbanizare: 57% Diversitate etnică și lingvistică: români (61,2%),
maghiari (28,6%), romi (4,7%), germani (0,4%)
P.I.B./locuitor: 33.587 lei, în 2015; a III-a la nivel național (52% din media UE)
Rata şomajului: 3% (august 2018) - România: 3,5%

Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU
 Înființat în 13 octombrie 2018
la Sfântu Gheorghe
 24 membri – câte 4 din fiecare
județ component al Regiunii

Principalele atributii:
 analizează și aprobă planul de
dezvoltare regională;
 aprobă alocarea resurselor financiare
privind dezvoltarea regională;
 coordonează activitatea ADR;
 avizează documentele încheiate între
ADR și terți privind dezvoltarea
Regiunii

Înființată în 20 noiembrie1998 în baza Legii 151/1998
 Funcționează pe baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România
 Își desfășoară activitatea la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru
 Sediu central: Alba Iulia
 5 birouri regionale
 132 angajați
 organism neguvernamental,
 nonprofit, de utilitate publică,
cu personalitate juridică, care
coordonează procesul
dezvoltării regionale


 Planificare

/programare regională
 Gestionare și implementare programe cu fonduri
europene și de la bugetul de stat
 Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de
proiecte regionale la nivel european
 Promovarea regiunii și a activităților care decurg
din politicile de dezvoltare regională

 Elaborarea Planului Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru în larg
parteneriat (4 PDR în pre-aderare, 2 PDR în post-aderare
 Dezvoltarea de studii și analize la nivel regional – 29 de studii regionale
 Elaborarea de strategii sectoriale:
 Strategia Regiunii Centru de utilizare a resurselor regenerabile de
energie - 2010
 Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020
 Participarea la elaborarea altor documente de planificare : Planul de
Acțiune pentru Învățământ Profesional și Tehnic, Planul Regional de
Acțiune pentru Mediu, Planul Regional de Ocupare sau cel de
Gestionare a Deșeurilor

 Crearea și coordonarea
parteneriatelor regionale necesare
pentru realizarea documentelor de
planificare și programare:
 Comitetul Regional de
Planificare
 Consorțiul Regional de Inovare
 7 grupuri de lucru sectoriale
tematice
 6 grupuri de lucru județene


Încheierea de parteneriate, protocoale și convenții cu instituții și
organizații de la nivel național și chiar european



Participarea ca membru fondator sau membru în diferite structuri
parteneriale naționale sau regionale – Clustere, Consorții, Asociații etc.

 Perioada de pre-aderare – Autoritate de
Implementare pentru Programul PHARE CES
 Perioada de programare 2007-2013 – Organism
Intermediar POR 2007-2013 și POS CCE 2007-2013
 Perioada de programare 2014-2020 – Organism
Intermediar POR 2014-2020

1999

• 395 proiecte Phare
• Buget total ≈ 116,6 M. Euro
• 4 Programe guvernamentale (dezvoltare jud.
Alba, servicii sociale, turism, IMM-uri) – 144
proiecte
• Buget total ≈ 12,74 M. Euro
• FIDA - Proiectul de dezvoltare a Munților
Apuseni

2007

• 573 împrumuturi
• Buget total ≈ 7,4 M. Dolari SUA

2007

• 1200 proiecte depuse
• Buget regional alocat ≈ 481,21 M. Euro

• 499 contracte finanțare semnate
• Valoare solicitată proiecte ≈ 590 M. Euro

• 432 proiecte finalizate

2016

• Grad absorbție ≈ 82%

POR 2007-2013 – Rezultate
Axa 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 centre urbane
100.000 mp de sistem pietonal reabilitat
22.000 mp spaţiu degradat şi neutilizat reabilitat;
40.000 mp de piste de biciclete
2600 locuri parcare
80 km străzi urbane
20 sisteme de siguranță
11 centre sociale
2 structuri de afaceri
4 structuri de turism (2 centre istorice și 2 structuri
agrement)
• 3740 apartamente

POR 2007-2013 – Rezultate

Axa 2:
• 290 km de
drumuri județene
și străzi urbane
reabilitați

POR 2007-2013 – Rezultate
Axa 3:
• 1 spital județean
• 14 ambulatorii
• 34 centre sociale
• 90 echipamente
de intervenție
• 79 de școli

POR 2007-2013 – Rezultate
Axa 4:
• 13 structuri de
sprijinire a afacerilor
• 4 situri poluate
refăcute
• 197 de
microintreprinderi
• 1897 locuri de
muncă

POR 2007-2013 – Rezultate

Axa 5:
• 19 biserici
• 4 cetăți
• 1 centru istoric
• 1 muzeu
• 4 stațiuni turistice
• 25 structuri de
cazare si agrement
• 4 puncte
salvamont
• 4 puncte de
relaxare

2013

• 803 proiecte gestionate
• Buget total ≈ 320 M. Euro

• 664 Proiecte finalizate
• Valoare solicitată ≈ 131,25 M. Euro

• Grad de utilizare 93,9%
Valoare plătită ≈ 123,26 M. Euro

2016

POS CCE 2007-2013 – Rezultate
• 664 IMM-uri şi ONG-uri
sprijinite
• 3.813 locuri de muncă
nou create
• 3.298 echipamente
industriale achiziționate
• 31.778 mp hale
industriale
construite/modernizate
• peste 1.000 Echipamente
IT achiziționate

7 orașe dezvoltate și 3.740 apartamente reabilitate termic
370 km de drumuri și străzi urbane reabilitate

IMPACT PROIECTE EUROPENE

4 cetăți istorice și 18 biserici fortificate restaurate,
4 stațiuni turistice și 25 structuri de cazare modernizate
1 spital județean și 14 ambulatorii modernizate și echipate

90 echipamente de urgență achiziționate pt. 30 de localități
34 centre sociale și 79 de școli modernizate și echipate
4.300 persoane cu dizabilități și 25.000 elevi beneficiari
13 structuri de afaceri construite și 912 firme finanțate

Peste 1500 echipamente achiziționate
7 000 noi locuri de muncă create
peste 30.000 locuri de muncă menținute

 A fost aprobat în 23 iunie 2015
 Organisme de gestionare cf. HG 398/2015:
 AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (art. 4, lit. d)
 OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. l)

 Alocare financiară: 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro din
FEDR, din care Regiunea Centru are alocată suma de 660,90
milioane euro din FEDR, la care se adaugă 127,99 milioane euro
contrapartida națională
 Are 15 Axe Prioritare

 Transfer
tehnologic
 IMM
 Eficiență
energetică
 Mobilitate urbană
 Zone verzi

 Patrimoniu
 Comunități marginalizate
 Infrastructură de sănătate
 Infrastructură socială
 Stațiuni turistice
 Orașe mici și mijlocii

 Apeluri lansate:
 46 apeluri pe 11 Axe Prioritare ale POR 2014-2020, din care:
o 35 apeluri sunt închise
o 11 apeluri deschise

 4 apeluri în consultare publică, urmând ca în perioada următoare să fie
lansate și Ghidurile finale
 Proiecte depuse în Regiunea Centru (la data de 31.10.2018):
 1.280 – 1.635,74 mil. euro suma solicitată, din care:
o Contractate: 493 proiecte – 491,54 mil. euro suma solicitată
o Precontractare: 58 proiecte – 107,28 mil. euro suma solicitată
o In selecție: 267 proiecte – 528,59 mil. euro suma solicitată
o Respinse: 462 proiecte – 504,32 mil. euro suma solicitată

Perioada 2007 – 2018:
 29 de proiecte de cooperare
internațională
 4,2 milioane Euro din programe cu
finanțare europeană
 180 organizații partenere 28 țări
 Peste 10 ani de apartenență în
Enterprise Europe Network, rețea din
care fac parte peste 600 de
organizații de la nivel global.
 De 5 ani ADR Centru găzduiește
Centrul de Informare Europe Direct
Regiunea Centru, parte a rețelei de
435 centre de la nivel european

Domenii de acțiune proiecte
regionale:









Dezvoltarea mediului de afaceri
Energie
Dezvoltarea resurselor umane
Informare și comunicare publică a
priorităților europene
Îmbunătățirea politicilor regionale
în domenii ca: industria
alimentară, prelucrarea lemnului,
utilizarea instrumentelor
geomatice, schimbări
demografice
Mobilitate urbană
Industrii culturale și creative

Principalele rezultate ale proiectelor regionale:
 Sprijinirea firmelor în activități de internaționalizare și inovare prin consiliere,
informare, organizarea de evenimente de brokeraj și cooperare în afaceri
 Elaborarea de strategii, studii și analize în domenii relevante pentru dezvoltarea
Regiunii Centru: energii regenerabile, demografie, bioenergie, biomasă, industria
lemnului etc.
 Creșterea capacității personalului autorităților locale și a membrilor parteneriatelor
regionale în ce privește dezvoltarea și implementarea de proiecte, aderarea la
Convenția Primarilor, pregătirea documentelor de planificare și programare,
inovare
 Impulsionarea participării în clustere și dezvoltarea rețelelor de clustere
 Dezvoltarea unor instrumente de geomatică și GIS (Siste informatic geografic)
 Dezvoltarea unor politici regionale în domenii ca industriile creative, biomasa,
schimbările demografice, balneologia, inovarea
 Îmbunătățirea sprijinului informal și a conștientizării publicului larg asupra calității
de cetățeni europeni

 Landul Brandenburg
Germania
 Reprezentant teritorial CE
pentru Convenția Primarilor
 Agenția de Dezvoltare
Regională SudTransdanubiana din Pecs,
Ungaria
 Agenția de Dezvoltare
Regională Centru din
Republica Moldova









Înregistrare investiții directe în baza
Legii 332/2001 – 76 investiții cu o
valoare de peste 640 mil. dolari (20012005)
Diagnoză regională privind locațiile de
investiții, structurile de sprijinire a
afacerilor, avantajele competiționale
Pagină web dedicată dezvoltării
economice și atragerii de noi resurse –
www.centruregion.com
Participarea și/sau organizarea de
evenimente de promovare investițională
Dezvoltarea de parteneriate: Ministerul
pentru Mediu de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, Advance Business
Events, Invest România

 Întărirea parteneriatului regional și elaborarea
PDR 2021-2027
 Participare activă împreună cu partenerii
regionali la pregătirea documentelor de programare
pentru perioada 2021-2027 – găsirea celor mai
bune soluții privind rezolvarea nevoilor regionale
 Gestionarea la nivel regional a POR 2014-2020
și a viitorului Program regional
 Dezvoltarea procesului de specializare inteligentă și inovare la nivel regional,
identificarea împreună cu partenerii din domeniu a celor mai bune proiecte
în acest sens, găsirea de surse de finanțare pentru acestea și implementarea
acestora
 Întărirea parteneriatelor internaționale și dezvoltarea de noi parteneriate
care să sprijine dezvoltarea socio-economică a Regiunii Centru
 Identificarea și dezvoltarea de proiecte majore regionale care să sprijine
dezvoltarea

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

