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Planul de Dezvoltare a 

Regiunii Centru 2021-2027

➢ principalul document de planificare

si programare elaborat la nivel

regional si asumat de către factorii de

decizie din Regiunea Centru.

• stabileste viziunea de dezvoltare,

obiectivul global si obiectivele

specifice de atins la finalul perioadei

de programare, propunand directiile

de actiune si masurile necesare pentru

atingerea obiectivelor.

Strategia de Specializare

Inteligenta a Regiunii Centru

2021-2027

www.adrcentru.ro I facebook.com/adrcentru.ro www.interregeurope.eu/colorcircle/

Cadrul strategic regional

➢fundamentează investiţiile în

cercetare, dezvoltare şi inovare

realizate la nivel regional

➢contribuie la intensificarea

parteneriatelor dintre mediul privat si cel

academic

➢asigură premisele dezvoltării

companiilor inovatoare, introducerii de

tehnologii moderne în unitățile de

cercetare - dezvoltare – inovare și

valorificarea acestor infrastructuri.
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Dezvoltare 
teritorială, 
dezvoltare 

urbană

Competitivitate 
economică, CDI

Mediu, energie, 
schimbări 
climatice

Resurse 
umane, 

incluziune 
socială

Turism, 
patrimoniu 

cultural

Agricultură, 
silvicultură, 
dezvoltare 

rurală

Viziunea regională de dezvoltare

”Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi, cu o

economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru

exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui

cetățean”

PDR Centru 2021-2027: Vizune și direcții strategice regionale 

• Concentrarea tematică în jurul obiectivelor majore stabilite la nivel european în

cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027: inovare, digitalizare, transformare

economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor

climatice, creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de

transport și de internet, incluziune socială prin creșterea accesului la

educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând

apropierea de nevoile concrete ale comunităților.
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EE &schimbarile climatice în PDR Centru 2021-2027

Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și

schimbări climatice

• P.4.1 Creșterea calității mediului înconjurător din așezările

urbane și rurale din Regiunea Centru

• P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse

materiale

• P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale

• P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și

prevenirea riscurilor naturale

+ toate domeniile strategice

EE si schimbarile climatie sunt abordate în PDR Centru prin:



6www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Pornind de la atuurile regionale,

au fost identificate 9 domenii

prioritare ce pot contribui la

cresterea competivitatii

economice in regiunea Centru.

Strategia de 

Specializare 

Inteligenta a 

Regiunii Centru

Industria 

auto si 

mectronica
Industria 

Aerospatiala

Sectorul 

Agroalimentar

Industria 

ușoară
Mediul 

construit 

sustenabil

Silvicultura, 

prelucrarea 

lemnului și 

industria 

mobilei

Sectorul IT 

și 

industriile 

creative

Sanatate

Turism

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 

(RIS 3 Centru) 

EE&schimbari climatice

▪ încurajează procesele inovatoare, creează legături și zone de

intersecție între domeniile prioritare identificate la nivel regional;
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implicarea activă cvadruplului helix (cercetători, întreprinderi, comunitatea de inovare

și autorități publice - idei inovatoare – depunerea unui proiect – implementarea unei

soluții inovatoare și dezvoltarea unor practici sustenabile.

Oportunități pentru dezvoltare

www.interregeurope.eu/colorcircle/

POR Centru 21/27
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Programul Operațional Regional 2021-2027

Programul Operațional Regional Centru pentru perioada 2021-2027 va fi un program cu

priorități și alocări adaptate, având ca punct de pornire necesitățile Regiunii Centru

pe diversele domenii de intervenție mediul de afaceri, inovare-cercetare, dezvoltare

urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural

și a turismului.

Cu o alocare FEDR estimată la peste 1,18 miliarde euro, POR Centru va

finanța proiecte propuse de autorități ale administrației publice locale,

întreprinderi, incubatoare de afaceri, universități, clustere, organizații de

cercetare sau parteneriate între acestea, acoperind următoarele priorități de

finanțare:
• O regiune competitivă prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie inteligenta

• O regiune digitală 

• O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

• O regiune cu orase dezvoltand mobilitatea urbana durabilă

• O regiune accesibilă

• O regiune educată 

• O regiune cu turism sustenabil

• O regiune atractivă                      + Asistență tehnică

Puteți consulta POR Centru 21/27 pe site-ul ADR Centru la adresa http://regio-

adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/.

http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/
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9 Programul Operațional Regional 2021-2027

AP 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Obiectivul specific Actiuni /Tipuri de proiecte

b (i) Promovarea eficienței energetice 

și reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră

Renovarea fondului construit regional (clădiri rezidențiale și

nerezidențiale, publice și private) și măsuri de sprijin ce contribuie la

creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al

clădirilor din Regiunea Centru

Operațiuni cu caracter orientativ:

• sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și

creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale din

Regiunea Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală în

funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile

identificate, raportat la zona seismica și măsuri de sprijin ce

contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile în

consumul de energie al acestor clădiri;

• sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice a

clădirilor publice din Regiunea Centru, inclusiv a clădirilor

identificate ca monumente istorice, măsuri de consolidare

structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitatea la

riscurile identificate, raportat la zona seismică, măsuri privind

reabilitarea/modernizarea instalațiilor electrice, de alimentare cu

apă și de ventilare din aceste clădiri care să contribuie la

reducerea consumului de energie și creșterea performanței

energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin ce

contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile în

consumul de energie al acestor clădiri

• Cresterea capacitatii beneficiarilor cu privire la renovarea

aprofundata + informare/constientizare
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Programul Operațional Regional 2021-2027
AP 3. O regiune cu comunități prietenoase cu 
mediul

Renovarea clădirilor de la nivel regional se va face prioritizat, pe baza unor criterii cumulative, de natură

tehnică, economică și socială, începând cu clădirile cu cele mai reduse performanțe energetice (cele

care consumă cea mai mare cantitate de energie) și cu ratele de ocupare cele mai ridicate (și așteptări

ca aceste clădiri să fie ocupate pentru următorul deceniu sau pentru următoarele două decenii).

Prioritizarea regională va avea în vedere Strategia națională de renovare pe termen lung pentru

sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât şi private, şi

transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat

până în 2050, aprobată prin HG 1034/2020, Planul de Dezvoltare Regional Centru pentru perioada

2021-2027, analizele regionale și portofoliul de proiecte.

Prioritizarea se va face în funcție de consum, performanță energetică și tipul utilizatorilor.

OS b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

• Abordarea propusa e conturată pe nevoile potențialilor beneficiari

- se are în vedere

- introducerea unor noi categorii de beneficiari eligibili ( universități)

- introducerea, ca eligibile, a intervențiilor legate de consolidarea structurală, conform gradului

de vulnerabilitate seismică

- creșterea procentului de măsuri conexe, corelat cu gradul reabilitării

- introducerea ca eligibile, a activităților ce vizează reabilitarea/modernizarea instalațiilor
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11 Programul Operațional Regional 2021-2027

AP 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Obiectivul specific Actiuni /Tipuri de proiecte

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și 

a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea 

poluării

Pentru îmbunătățirea protecției naturii și a infrastructurii verzi și

albastre din mediul urban și reducerea poluării la nivel regional se au 

în vedere următoarele operațiuni cu caracter orientativ:

• Investiții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane și

promovează infrastructura verde din zonele urbane/ zonelor

urbane funcționale din Regiunea Centru (precum intervenții ce

vizează reorganizarea tramei stradale din perspectiva reducerii

poluării, coridoare verzi, revitalizarea spațiilor degradate și

valorificarea acestora ca spații verzi) și/sau infrastructura

albastră din zonele urbane/ zonelor urbane funcționale din

Regiunea Centru (precum amenajări de maluri în zonele urbane,

coridoare urbane etc), inclusiv inovații tehnologice care susțin

infrastructura verde/ infrastructura albastră;

• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor

degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale

Regiunii Centru

• Activități de planificare, elaborarea de planuri/strategii/studii

teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice

locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare

pentru conservarea biodiversității urbane și sau dezvoltarea

infrastructurii verzi/albastre – ca parte a proiectelor promovate și în

corelare cu SIDU

• Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea

naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor

promovate
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Programul Operațional Regional 2021-2027
AP 3. O regiune cu comunități prietenoase cu 
mediul

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării

- Interventiile propuse sunt corelate cu nevoile

identificate la nivelul Regiunii privind dezvoltarea

infrastructurii verzi si albastre in zonele

urbane/ZUF/ZM 

Sursa Proiectul „Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul 

Municipiului Târgu Mureș” finantat prin POR 2014-2020
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Acțiuni și inițiative implementate la nivel regional

RenERG EuREg

2008- 2010
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ADR CENTRU
Proiecte internaționale de cooperare

Cooperarea este un element esenţial în dezvoltarea regională şi un obiectiv al politicii

de coeziune. De-a lungul timpului, ADR Centru a creat legături solide cu regiuni din

Europa; între ianuarie 2003 – 2021 au fost atrase finanțări pentru implementarea a 34 de

proiecte la nivel regional, proiecte care au avut ca scop îmbunătățirea politicilor

regionale. Bugetele însumate depășesc 4,65 mil. Euro

Rezultate

• Elaborarea de analize regionale
• Facilitarea participării actorilor locali la schimburi de

bune practici și asigurarea transferului de cunoștințe
• Întâlniri cu actorii locali și organizarea de workshop-

uri tematice,
• Elaborarea unor planuri de acțiuni îmbunătățirea

instrumentelor politice
• Proiecte pilot la nivel regional
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ADR Centru

Direcția Politici Regionale, Programare

Str. Decebal Nr. 12, Alba Iulia 

Telefon: (+40) 258 - 818616 

Fax: (+40) 258 - 818613 

E-mail: office@adrcentru.ro

Contactați-ne


