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Regiunea Centru: 6 județe, 34.100 kmp Populație: 2,31 milioane  locuitori (2020)
Rata de urbanizare: 57,4%  Diversitate etnică și lingvistică: români (61,2%), 
maghiari (28,6%), romi (4,7%), germani (0,4%)
P.I.B./locuitor: 20500 euro, în 2019; a III-a la nivel național (66% din media UE)
Rata şomajului: 3,3%  (decembrie 2020)



CE ESTE O REGIUNE VERDE? 

CUM POT REUSI ORAȘELE / REGIUNILE SĂ SE TRANSFORME ÎN ZONE VERZI?

CE PUTEM FACE FIECARE DINTRE NOI PENTRU A LOCUI ÎNTR-UN ORAȘ / SAT / REGIUNE MAI VERDE?



"AVEREA" VERDE A REGIUNII CENTRU

Sinca Veche (Brașov) - una dintre ultimele paduri 
virgine ale Europei, partrimoniul UNESCO: 350 ha

47% din teritoriul regiunii este acoperit de munți
37% din teritoriul regiunii este acoperit de păduri





Parcuri Naționale: Cheile Bicazului-

Hășmaș, Călimani, Piatra Craiului

Parcuri Naturale: Apuseni, 

Bucegi,  Valea Mureșului 



 Rețeaua urbană cuprinde
57 UAT-uri: 20 municipii și
37 orașe.

 1 municipiu depășește
200 000 locuitori,

 2 au între 100 000 și
200 000 locuitori,

 3 au între 50 000 și 100
000 locuitori,

 26 orașe au sub 10 000
locuitori.

 357 comune

Populația urbană



2.644.115

2.524.418

2.350.147 2.314.826

2000 2010 2015 2020

Declinul demographic în Regiunea Centru 

din perioada 2000-2020

Scăderea demografică între 

1990/2020: 545.664 locuitori (19%)

2000/2020: 329.289 inh (12%)

-57032 locuitori în mediul urban (2012/2021)
-1319 locuitori în mediul rural (2012/2021)



Domenii de intervenție:
 Transfer tehnologic
 Sprijinirea IMM și structuri de sprijinire 

IMM (incubatoare de afaceri)
 Eficiență energetică
 Iluminat public
 Mobilitate urbană
 Dezvoltare urbană durabilă
 Zone verzi
 Patrimoniu
 Modernizare drumuri județene
 Comunități marginalizate
 Infrastructură de sănătate
 Infrastructură educațională
 Infrastructură socială
 Stațiuni turistice
 Sprijinirea orașelor mici și mijlocii



POR 2007/2013
Aprox. 36% din buget este alocat 

pentru proiecte cu componenta 

ecologică: iluminat public, piste 

de biciclete, monitorizarea

transportului public, eficiența

energetică în clădiri, situri

industriale poluate și neutilizate

(1.1, 1.2, 4.2) (186,14 mil Euro))

POR 2014/2020

Aprox. 43% din 
proiectele contractate 

au componentă 
ecologică: PI: 3.1,3.2, 

4.1, 4.2, 5.2, 13.1 
(577,5 mil Euro)



POR 2014-2020 P.I. 3.2 P.I.  4.1
nr. proiecte 10 24

nr. beneficiari 7 6
Valoare totala (mil 

lei) 439.44 1173.20
Valoare totala (mil 

euro) 89.06 237.76

127 de străzi de peste 73 km lungime;
943 mii mp de căi de acces și pasaje modernizate;
39.590,73 mp de pistă de biciclete nouă
construită;
99.744,68 mp spațiu pietonal nou construit / 
reabilitat;
22.453 mp de spațiu neutilizat și degradat a fost
reabilitat;
5 stații de capăt de linie reabilitate;
2708 locuri de parcare;
1 sistem computerizat de management al 
transportului public;
1 sistem de monitorizare a securității cu 25

de camere de supraveghere

POR 2007-2013 P.I. 1.1

nr. proiecte 52

nr. beneficiari 12
Valoare totala (mil lei) 786.36

Valoare totala (mil euro) 159.37

From Mobility to Greener Mobility : ROP 2007-2013 and ROP 2014-2020



Eficiența energetică în clădirile rezidențiale și publice, iluminatul public

+ P.I. 13.1: POR 2007-2013 și POR 2014-2020

POR 2007-2013 P.I. 1.2

nr. proiecte 12

nr. beneficiari 3

Valoare totala (mil lei) 63,66

Valoare totala (mil euro) 12,9

POR 2014-2020 P.I. 3.1A
P.I. 

3.1B
P.I. 

3.1C
P.I.  

13.1

nr. proiecte 23 59 11 11

nr. beneficiari 11 28 9 9
Valoare totala (mil 

lei) 184,77 344,47 134,95 134,95
Valoare totala (mil 

euro) 37,45 69,81 27,35 27,35



Regenerarea urbană și spațiile verzi în cifre: POR 2007-2013 
și POR 2014-2020

POR 2007-2013 P.I. 4.2

nr. proiecte 4

nr. beneficiari 3

Valoare totala (mil lei) 68,45

Valoare totala (mil euro) 13,87

POR 2014-2020 P.I. 4.2 P.I. 5.2

nr. proiecte 6 8

nr. beneficiari 6 8

Valoare totala (mil lei) 72,46 39,79

Valoare totala (mil euro) 14,68 8,06



Partenerii regionali în activitatea de planificare și programare 2021/2027

Comitetul Regional de Planificare 43 organizatii
membre (6 grupuri de lucru județene, 7 grupuri de 
lucru tematice)

Elaborarea PDR Centru 2021/2027
Monitorizarea PDR Centru 2014/2020

Viziunea noastră pentru 2021/2027 este ca Regiunea 
Centru să devină o regiune mai curată, atractivă 
pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie 
competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care 
grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a 
resurselor să fie scopul fiecărui cetățean.

Consorțiul Regional de Inovare– 39 organizații 
membre: clustere, companii, universități administrație

Elaborarea, monitorizarea și implementarea RIS3 
2014/2020
Elaborarea RIS3 2021/2027

Viziunea noastră pentru RIS3
Regiunea Centru își consolidează și valorifică 
potențialul de inovare, adoptă modificările de 
paradigmă tehnologică și industrială și fructifică 
inteligent și sustenabil specificul regional. 

VIZIUNEA NOASTRĂ CĂTRE O REGIUNE MAI ECOLOGICĂ

PDR 2021-2027, RIS Centru 2021-2027



VIZIUNEA NOASTRĂ CĂTRE O REGIUNE MAI ECOLOGICĂ



Starea actuală și nevoile viitoare pentru o regiune mai ecologică

Hectare Anul

2000

Anul

2020

% 2020 în

comparație 

cu 2000

Spații

verzi/locuitor, 

2020

România 20124 29136 44,8 28,09

NV 1585 5310 235,0 39,84

CENTRU 1705 3002 76,1 22,72

NE 2356 3560 51,1 26,66

SE 2771 3257 17,5 25,93

SM 1771 2761 55,9 24,20

BI 5104 5684 11,4 27,72

SV 2347 2799 19,3 32,03

V 2485 2763 11,2 26,00

Evoluția spațiilor verzi în zonele urbane

Patrimoniu industrial / Situri contaminate / 

Foste / Zone industriale / Terenuri
abandonate / Lipsa spațiilor verzi



Aer, Energie, Mobilitate

Din 2030 un continent neutru din punct de vedere climatic

36% din emisiile de gaze cu efect de seră provin din sectorul clădirilor și 40% 
dn consumul de energie: Energy Performance Building Directive
22 de comunitati semnatare ale Conventiei Primarilor
Emisiile de gaze cu efect de seră - Ținta Planul climatic : 55% sub nivelul din 
1990 până în 2030
Neutralitate climatică până în 2050
Energie regenerabilă: 32% până în 2030
Eficiență energetică: îmbunătățirea EE cu 32,5% până în 2030

-Pentru a atinge neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90% a emisiilor din transport până în 

2050
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Numărul localităților cu rețea de 
distribuție a apei

Numărul localităților cu canalizare publică

Numărul localităților în care se distribuie 
gaze naturale

Gradul de acoperire a localităților cu infrastructura 
tehnico - edilitară pe medii de rezidență la nivelul 

Regiunii Centru în 2020

% Rural % Urban

Apă, Deșeuri

25,226,428,229,330,531,732,8
35,036,537,438,339,341,141,743,444,746,246,546,847,7

0,0 1,6 2,0 0,2 1,1 1,8 0,5 0,4 0,9 1,1
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Evoluția ratei de reciclare a deșeurilor 
municipale la nivelul României și Uniunii 

Europene în perioada 2000-2019 (%)

Uniunea Europeană România

Regiune / 

Județ

Ponderea

populației

conectate la 

sistemul de 

canalizare (%) 

2020

Ponderea

populației care 

beneficiază de 

sistemul public 

de alimentare

cu apă (%) 2019

CENTRU 68.3 77.6

Alba 61.0 81.1

Brașov 86.0 98.8

Covasna 61.0 57.8

Harghita 57.0 66.4

Mureș 53.8 63.9

Sibiu 81.5 82.2



NOI INSTRUMENTE DE FACILITARE A TRANZIȚIEI VERDE PENTRU REGIUNILE 
ROMÂNEȘTI

Programul Operațional Transport
8,3 miliarde FEDR/FC

Programul Operațional Tranziție Justă
2.1 miliarde Euro FTJ

Regional OP Regiunea Centru
1,18 Billion Euro FEDR

Planul național de redresare și reziliență
29.2 miliarde Euro

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
4,6 miliarde Euro FEDR/FC

Planul Național Strategic

Programe Naționale



PRIORITĂȚI FEDR

(mil euro)

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru 

o economie inteligentă

229.99

Prioritatea 2 – O regiune digitalizată 68.79

Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul 198.71

Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă 198.71

Prioritatea 5 – O regiune accesibilă 168.03

Prioritatea 6 – O regiune educată 77.83

Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil 21.26

Prioritatea 8 – O regiune atractivă 119.80

Prioritatea - 9 - Asistență tehnică 50.88



Prioritatea 1 POR 2021-2027
O regiune competitivă  prin inovare ș i î ntreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Operaț iuni relevante cu caracter orientativ:

Dezvoltarea infrastructurilor publice și private de CDI în domeniile de specializare
inteligentă regionale – includ Mediul Construit Sustenabil și aria transectoriaă
Energie în mediul Construit

Participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și
programe de colaborare

Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă

Sprijin pentru cluster-e inovative

Intervenții în în
domeniile de 

specializare inteligentă 
regionale – includ 
Mediul Construit 
Sustenabil și aria 

transectorială Energie în 
Mediul Construit

Intervențiile susțin investiții 
în infrastructuri, precum și 
cheltuieli pentru activități 
de inovare



Prioritatea 2 POR 2021-2027
O regiune digitală

Operaț iuni relevante cu caracter orientativ:

Acțiunea 1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă:

• Sprijin pentru intervenții de tip smart-city, aplicabile municipiilor și orașelor
• Platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-city

Sprijin pentru intervenții de tip smart-city, aplicabile municipiilor și orașelor: monitorizarea consumului de energie, monitorizarea 
diferitelor componente ale calității mediului înconjurător, baze de date geospațiale, sisteme de management al traficului și optimizarea 
transportului public,  iluminat public, soluții integrate pentru ”străzi smart” etc



Prioritatea 3 POR 2021-2027

Operaț iuni cu caracter orientativ:

Ținte - 2029

Clădiri rezidențiale 
(RCO18): 3800 
apartamente

Clădiri publice (RCO19): 
72600 mp reabilitate 

Sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale (MFHs)
în Regiunea Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală pe baza nivelului de
expunere și vulnerabilitate la riscuri identificate, proiecte demonstrative și sprijinirea
măsurilor care contribuie la creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în
consumul de energie al acestor clădiri;

Sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice în
Regiunea Centru, inclusiv clădiri publice identificate ca monumente istorice,
măsuri de consolidare structurală pe baza nivelului de expunere și vulnerabilitate
la riscuri identificate, proiecte demonstrative și sprijinirea măsurilor care
contribuie la creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul de
energie al acestor clădiri;

Activități / măsuri de sprijin și consolidare a capacităților pentru autoritățile
publice (măsură pentru sprijinirea autorităților publice în pregătirea / elaborarea
drafturilor pentru propunerile de proiecte de „renovare profundă”, ghiduri de bune
practici, soluții etc. privind eficiența energetică și renovarea profundă



Prioritatea 3 POR Centru

Operaț iuni cu caracter orientativ:

conservarea biodiversității urbane și promovarea infrastructurii verzi în
zonele urbane / zonele urbane funcționale din Regiunea Centru (cum ar fi
intervenții care vizează reconfigurarea rețelei de străzi, coridoare verzi,
revitalizarea spațiilor degradate, investiții care vizează revitalizarea spațiilor
degradate și valorificarea acestora ca spații verzi, zone de utilitate socială sau
economică) și / sau infrastructură albastră în zonele urbane / funcționale
zonele urbane din Regiunea Centru (cum ar fi băncile / lucrările la mal în
zonele urbane, coridoarele urbane etc.), inclusiv inovațiile tehnologice care
susțin infrastructura verde / infrastructura albastră;

Construirea / modernizarea / extinderea spațiilor verzi în zone urbane /
zone urbane funcționale în Regiunea Centru

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și a zonelor degradate, vacante
sau neutilizate din zonele urbane din Regiunea Centru

Măsuri de consolidare a capacității pentru potențialii beneficiari în
planificarea activităților, elaborarea planurilor/strategiilor/studiilor
teritoriale la nivelul ZUF/ZM, pe baza planurilor urbane locale, cartografierea
nevoilor unei zone - în corelație cu Strategiile de Dezvoltare Integrată
Urbană

Ținte - 2029

Suprafața infrastructurii
verzi / albastre (RCO 36) 

70 ha



• Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea de culuare
de mobilitate urbană durabilă, infrastructură pentru biciclete,
amenajarea spațiilor pietonale, introducerea sistemelor de bike-
sharing, sisteme de monitorizare etc., inclusiv infrastructura de utilități
publice existente.

• Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în material
rulant și infrastructura de transport aferentă;

• Dezvoltarea infrastructurii de trasport cu combustibil alternativ;

• Dezvoltarea Sistemelor de management pentru mobilitate urbană cum ar fi
sisteme de management a traficului, aplicații pentru mobilitate, parcări de tip park
& ride. etc...

Ținte - 2029
Capacitatea materialului rulant ecologic 

pentru transportul public colectiv –
15.000 (RCO 57)

150 autobuze electrice

Km piste de biciclete – 160 km  (RCO58)

20 stații de încărcare electrice (RCO59)

5 sisteme de mobilitate digitalizate
(RCO 60)



Creștere
verde /

Creștere
sustenabilă

Soluții

inteligente

pentru

mobilitate / EE

Platforma de 

inovare

deschisă

Creșterea

durabilă a 

IMM-urilor

Soluții 

inovatoare 

pentru zonele 

verzi



Rezultate și obiective

• Îmbunătățirea politicilor pe E-Mobilitate, biomasă

pentru încălzire, economie circulară

• Schimburi de bune practici și facilitarea

transferului a celor mai bune practici

• Formarea de grupuri de lucru/ grupuri tematice

• Lucrând împreună pentru obiective comune

• Suport tehnic pentru companii în procesul de

tranziție verde: modele de afaceri, audituri de

durabilitate

RenERG EuREg

2008- 2010

 ?? !!

34 proiecte implementate în perioada 2000- 2021
Valoare totală: 4,8 million Euro



mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/
mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/

