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Regiunea Centru 

Populatie – 2.346.562  
Rata somajului – 4,4% 
Companii – 59856 
Parcuri industriale – 17 
Stoc investitii straine - .6,38 
mld. euro 
Intensitatea ajutorului de stat 
– 50% 
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Regiunea Centru 

Zoom in Regiunea Centru 
 
Regiunea Centru este una dintre cele 8 regiuni 
de dezvoltare din România, înființată în 1998, 
în conformitate cu legea Dezvoltării Regionale. 
 
Regiunea Centru ocupă o poziție geografica 
privilegiată, se învecinează cu 6 din celelate 7 
regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe 
aproximativ egale din zona ei centrală până la 
punctele de trecere a frontierelor. 

Regiunea Centru 
 

-Suprafaţă: 34.100 km2 

-6 judeţe: Alba,  Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş, Sibiu;  

- 57 oraşe (20 municipii); 357 comune 

- Rata de urbanizare la nivelul regiunii 58% 

- 2 zone metropolitane: Zona Metropolitană 

Braşov şi Zona Metropolitană Târgu Mureş 
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Regiunea este traversată de Coridorul IV pan-european de 
transport (Dresda-Istanbul), rută ce va asigura o legătură rapidă 
între sud-estul Europei și Europa Centrală.  
 

Rețeaua de drumuri publice din Regiunea Centru este de  11.307 
km.  
Din 2019 se va putea circula pe autostradă de la Sibiu la Cluj și la 
Nădlac 

În regiunea Centru există două aeroporturi internaționale: Sibiu 
și  Târgu Mureș, iar al 3-lea este în construcție la Brașov. 

Distanţa în ore spre principalele destinaţii europene 

Londra 3:00                Madrid  3:40 

Dortmund 2:15          Nuremberg 1:55 

Stuttgard 2:00            Viena  1:30  

Munchen 1:40            Milano 2:00 

Regiunea Centru 
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Regiunea Centru 
 

Industria alimentară 

 

Prelucrarea lemnului 

 

Industria pieselor și subansamblelor auto 

 

IT 

Industria usoara si pielarie 

 

Industria medicală şi farmaceutică 

 

Industria aeronautica 

 

Industriile creative 

 

Turism 
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Regiunea Centru 

La noi capitalul creste mai repede  

Alocarea medie a costurilor in Romania este de 40% pentru factorul munca si 60% pentru factorul capital 

ceea ce ne face foarte atractivi pentru investitii. Rezultatul este reducerea semnificativa a duratei de 

recuperare a unei investiții (care este oricum scăzută – doar 5 ani – față de Marea Britanie unde investiția 

se recuperează în 12 ani, în Germania în 10 ani, iar în Franța în mai mult de 16 ani) datorita cresterii la 

21% a ratei de recuperare a capitalului investit.  
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Regiunea Centru Regiunea Centru 

Avem cele mai bune preturi! 

Avem cele mai mici preturi din Uniunea Europeana in ceea ce priveste constructiile, costurile fiind la 

jumatate din costul mediu european.  
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Romania este una din tarile care exercita o atractie speciala pentru companiile internationale in materie 

de localizare a facilitatilor de cercetare – dezvoltare, potrivit unui studiu publicat la finalul anului 2015 de 

Comisia Europeana.  

 

Această poziționare se explică prin finanțările acordate înființării și dotării de laboratoare și centre de 

cercetare precum și prin facilitățile fiscale acordate (deduceri suplimentare în proporție de 50%, 

amortizare accelerată a echipamentelor specifice, scutiri pe impozitul pe venit la angajații din IT și 
cercetare) 

Regiunea Centru 
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Dupa afaceri in Regiunea Centru 

Prețurile de consum semnificativ mai mici (PIB / capita la PPP este aproape dublu 

fata de PIB / capita nominal) înseamnă că rezidenții primesc mai mult în schimbul 

banilor cheltuiți 

În regiune se regăsesc cele mai frumoase drumuri din lume pe care merită sa îți 

conduci mașina, Transfăgărășanul și Transalpina 

Satele sasesti din Transilvania sunt destinația preferată a Printului Charles, 

moștenitorul Casei Regale a Marii Britanii 
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ADR Centru 
• ONG de utilitate publica 
• Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, un 

program de investiții co-finanțat de UE cu un buget 
regional de peste 828 milioane Euro 

• domenii: transfer tehnologic, susținerea IMM, 
reducerea emisiilor de carbon, dezvoltare urbană 
durabilă, conservarea patrimoniului, infrastructură, 
turism, servicii medicale și sociale, educație, 
regenerare urbană.  

• sprijinirea mediului antreprenorial și atragerea de 
investiții 

• membru al retelei EEN 
 
 
 
 
 
 

• Pentru entitățile interesate să dezvolte parteneriate 
de afaceri cu companii din Regiunea Centru sau 
doresc să investească la noi în Regiune, ADR Centru 
poate oferi asistență în identificarea de parteneri, 
informații și analize privind mediul de afaceri 
regional, identificare de locații de investiții, 
asistență în obținerea de avize, acorduri, autorizații. 
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