AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Servicii oferite de
ADR Centru
pentru:

Promovarea
oportunităţilor de
investiţii şi atragerea
de investitori
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Cuprins
02

ATRIBUȚII CONFERITE PRIN LEGE:
03

• Elaborarea și actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) și a planurilor și documentelor
strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional;
• Gestionarea sumelor alocate Regiunii, în cadrul programelor operațíonale sau altor programe, din
fondurile Uniunii Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare;
• Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de proiecte regionale la nivel european;
• Promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională.

PLANIFICAREA REGIONALĂ – PDR
CENTRU SI RIS 3 CENTRU
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) - elaborată la nivel
regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de
Specializare Inteligentă publicat în 2012 de către Comisia Europeană:
09

• Identifică obiectivele și direcțiile de acțiune la nivel regional, pentru valorificarea
potențialului de inovare adoptarea modificărilor de paradigmă tehnologică și
industrială și fructificarea inteligentă și sustenabilă a specificului regional;
• Identifică domeniile de specializare inteligentă ale regiunii care sunt finanțate din
fondurile UE pentru perioada 2021-2027, prin POR și POCIDIF;
• Document obligatoriu pentru accesarea fondurilor Europene alocate obiectivului de
politică 1 – O Europă mai Inteligentă.

PROMOVAREA ECONOMICA SI ATRAGEREA DE INVESTITORI

ADR
Centru
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Biroul Enterprise
Europe Network

RIS3/ PDR Centru

POR Centru

www.centruregion.co
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JUDEȚUL ALBA
Populatia rezidentă la 1.01.2020

323 879

Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau
cale ferata din coridor

59,1
Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud, Blaj
 75 km tronsoane de autostrada (parte din autostrăzile A1, A10), alți 24 km vor fi finalizați în 2021
 70 km cale ferată în curs de modernizare, parte a Culoarului IV Paneuropean

Investitii straine atrase/ % inv straine atrase 1,07 miliarde euro (14,6% din soldul ISD la nivel regional; 1,3% din soldului ISD la nivel național)
in total inv la nivel regional si national
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PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
P.I.B./loc: 49493 lei; 106,1% față de media regională
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare de Parcul Industrial Cugir, Zona industrială Alba Iulia-Ciugud
afaceri, parcuri industriale)
Populatia ocupata pe sectoare ale
economiei (2019)

Rata somajului (%, februarie 2021)

163,3 mii. Structura pe sectoare economice:
 agricultura, silvicultura 21,3%;
 industria 32,5%;
 construcțiile: 5,9%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi
27,2%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența sociale, cultura 13,2%
4,1

Activitatile economice cu pondere
Automotive, industria lemnului, industria alimentară, material de construcții, industria porțelanului de
importanta in economia judetului: dupa CA uz casnic, pielărie și încălțăminte
si nr angajati
Companii importante din judet: dupa CA,
nr. Angajati- din top firme

Star Assembly (Daimler), Star Transmission (Daimler), Bosch Automotive, VCST, HS Timber, Kronospan,
Transavia, Albalact (Lactalis), Elit, Jidvei, Cuprumin, Elis Pavaje, Apulum, IPEC, UM Cugir, Rekord

Salariul mediu net (lei, 2019)

2664

JUDEȚUL BRAȘOV
Populatia rezidentă la 1.01.2020
Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau
cale ferata din coridor

553 250
70,5
Brașov, Făgăraș, Codlea, Săcele
 75 km autostrada în circulație
 Aprox. 100 km cale ferată în curs de modernizare, parte a Culoarului IV Paneuropean
 Aeroportul Brașov-Ghimbav va deveni operational în cca 1 an

Investitii straine atrase/ % inv straine atrase 2,58 miliarde euro (35,3% din soldul ISD la nivel regional; 3,1% din soldului ISD la nivel național)
in total inv la nivel regional si national
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PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
P.I.B./loc: 58 488 lei; 125,4% din media regională
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare de P.I. Codlea, P.I. Ghimbav, P.I. Prejmer, P.I. Zărnești, P.I. Metrom, P.I. Carfil, P.I. Făgăraș, P.I. Victoria, P.I.
afaceri, parcuri industriale)
Electroprecizia
Populatia ocupata pe sectoare ale
economiei (2019)

257,5 mii. Structura pe sectoare economice:
 agricultura, silvicultura 9%;
 industria 28,3%;
 construcțiile: 10,6%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi 38,2%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența sociale, cultura 13,9%

Rata somajului (%, februarie 2021)

2,5

Productivitatea muncii
Activitatile economice cu pondere
importanta in economia judetului: dupa CA
si nr angajati

Automotive, aeronautică, IT, industria alimentară, comerț, construcții, transport

Companii importante din judet: dupa CA, nr. Autoliv, Schaeffler, Selgros, Preh, Stabilus, Premium Aerotec, Bilka Steel, Hutchinson, Joysonquin
Angajati- din top firme
Automotive Systems, Total Romania, I.A.R., DS Smith Paper, DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE,
Salariul mediu net (lei, 2019)

2916

JUDEȚUL COVASNA
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Populatia rezidentă la 1.01.2020
Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau
cale ferata din coridor

201 475
47,3
Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc
 Județul va fi traversat de viitoarea autostrada A13 Brașov-Bacău și de drumul expres DitrăuSfântu Gheorghe

Investitii straine atrase/ % inv straine
atrase in total inv la nivel regional si
national
PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare
de afaceri, parcuri industriale)

224 milioane euro (3,1% din totalul ISD la nivel regional; 0,3% din totalul ISD la nivel național)

Populatia ocupata pe sectoare ale
economiei (2019)

82,9 mii. Structura pe sectoare economice:
 agricultura, silvicultura 21,6%;
 industria 30,2%;
 construcțiile: 5,3%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi
29%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența sociale, cultura 14%

Rata somajului (%, februarie 2021)

4,9

Productivitatea muncii
Activitatile economice cu pondere
importanta in economia judetului: dupa
CA si nr angajati

P.I.B./loc: 35 528 lei; 76,1% din media regională
P.I. Sfântu Gheorghe, Industrial Estate Târgu Secuiesc, Incubatorul de Afaceri Covasna, Incubatorul
de Afaceri Târgu Secuiesc, INNOHUB Coworking Space Sfântu Gheorghe

Industria textilă, industria alimentară, turism balnear

Companii importante din judet: dupa CA,
nr. Angajati- din top firme

Fabrica de Lapte Brașov, Covalact, Bertis, Nexxon, Producție Zarah Moden, New Fashion, Valkes

Salariul mediu net (lei, 2019)

2379

JUDEȚUL HARGHITA
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Populatia rezidentă la 1.01.2020
Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau
cale ferata din coridor

301 465
42,3
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Toplița
 Județul va fi traversat de viitoarea autostrada A8 Târgu Mureș-Iași-Ungheni și de drumul expres
Ditrău-Sfântu Gheorghe

Investitii straine atrase/ % inv straine
atrase in total inv la nivel regional si
national
PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare
de afaceri, parcuri industriale)

123 milioane euro (1,7% din totalul ISD la nivel regional; 0,1% din totalul ISD la nivel național)

Populatia ocupata pe sectoare ale
economiei (2019)

129,9 mii. Structura pe sectoare economice:
 agricultura, silvicultura 23,7%;
 industria 26,5%;
 construcțiile: 6,5%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi
28,9%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența sociale, cultura 14,4%

Rata somajului (%, februarie 2021)

4,5

Productivitatea muncii
Activitatile economice cu pondere
importanta in economia judetului: dupa
CA si nr angajati

34 746 lei, 74,5% din media Regiunii Centru

Industria alimentară , industria lemnului, Industria textilă, turism balnear, comerț

Companii importante din judet: dupa CA,
nr. Angajati- din top firme

Romaqua Group, AMIGO & INTERCOST, M. TABAC, Norada, Ikos, Perla Harghitei, Famos, Infopress
Group, Gordon Prod

Salariul mediu net (lei, 2019)

2349

JUDEȚUL MUREȘ

18

Populatia rezidentă la 1.01.2020
Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau cale
ferata din coridor

533 186
49,3
Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni
 32 km autostrada deschiși circulației (parte a autostrăzii A3 București-Brașov- Târgu Mureș-Borș)
 Județul va fi traversat de viitoarea autostrada A8 Târgu Mureș-Iași-Ungheni
 Cca 30 km cale ferată în curs de modernizare, parte a Culoarului IV Paneuropean
 Aeroportul international Transilvania din Târgu Mureș

Investitii straine atrase/ % inv straine atrase
in total inv la nivel regional si national

1,76 miliarde euro (24,1% din totalul ISD la nivel regional; 2,1% din totalul ISD la nivel național)

PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare de
afaceri, parcuri industriale)

38 919 lei, 83,4% din media Regiunii Centru
Parcul Industrial Mureș Vidrasău, zona industrială Ogra, zona industrială Iernut

Populatia ocupata pe sectoare ale economiei 229,3 mii. Structura pe sectoare economice:
(2019)
 agricultura, silvicultura 21,5%
 industria 25,6%;
 construcțiile: 6,8%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi 30,3%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența socială, cultura 15,7%
Rata somajului (%, februarie 2021)

2,7

Productivitatea muncii
Activitatile economice cu pondere
importanta in economia judetului: dupa CA
si nr angajati

Extracția gazelor naturale, producerea și distribuția energiei și gazelor, automotive, industria chimică,
industria farmaceutică, industria mobilei, industria alimentară

Companii importante din judet: dupa CA, nr. E-ON România, Azomureș, Delgaz Grid, Pharmafarm, GST AUTOMOTIVE SAFETY RO, HIRSCHMANN
Angajati- din top firme
AUTOMOTIVE, Romcab, Kostamonu, Artemob International, Hochland, CESIRO, Euro Gas Systems, Bio
Eel, Sandoz, VITAFOAM, IRUM S.A.
Salariul mediu net (lei, 2019)

2739

JUDEȚUL SIBIU
Populatia rezidentă la 1.01.2020
Gradul de urbanizare (%)
Principalele centre urbane
Conexiuni de reteaua TENT- km de
autostrada de pe teritoriul judetului sau
cale ferata din coridor

401 301
65,2
Sibiu, Mediaș
 55 km de autostrada deschiși circulației (parte a autostrăzii A1 București-Pitești-Sibiu-Nădlac)
 Cca 50 km cale ferată în curs de modernizare, parte a Culoarului IV Paneuropean
 Aeroportul international Sibiu

Investitii straine atrase/ % inv straine atrase 1,56 miliarde euro (21,3% din totalul ISD la nivel regional; 1,9% din totalul ISD la nivel național)
in total inv la nivel regional si national
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PIB/locuitor, PIB/locuitor fata de media
53 083 lei, 113,8% din media Regiunii Centru
regiunii (2018)
Infrastructura de afaceri (nr. Incubatoare de P.I. Șura Mică, P.I. Sibiu, P.I. Automecanica Mediaș, Imperial Industrial Park Sibiu, Network Industrial
afaceri, parcuri industriale)
Park Sibiu
Populatia ocupata pe sectoare ale
economiei (2019)

Rata somajului (%, februarie 2021)

193 mii. Structura pe sectoare economice:
 agricultura, silvicultura 10,6%
 industria 35,0%;
 construcțiile: 7,5%;
 comerț, transporturi, servicii financiare, informații, activități de servicii pentru întreprinderi
32,4%;
 administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența socială, cultura 14,5%
2,7

Productivitatea muncii
Activitatile economice cu pondere
Extracția gazelor naturale, automotive, piese și subansamble electronice pentru autovehicule,
importanta in economia judetului: dupa CA transporturi prin conducte, transporturi, construcții
si nr angajati
Companii importante din judet: dupa CA,
nr. Angajati- din top firme

ROMGAZ, Continental Automotive Systems, TRANSGAZ, MARQUARDT SCHALTSYSTEME, Faurecia,
COMPA, THYSSENKRUPP BILSTEIN, CON-A, Simea, SWOBODA, Scandia Food, KROMBERG &
SCHUBERT ROMÂNIA, GRUPO ANTOLIN, NTN-SNR ROULEMENTS

Salariul mediu net (lei, 2019)

2976

SERVICII OFERITE MEDIULUI DE AFACERI /
INVESTITORILOR STRAINI

Participarea la targuri/expozitii

Asistenta
personalizata/consiliere

Evenimente de
informare/instruire pentru
companii

Identificarea de parteneri de
afaceri

Maparea locatiilor pentru
investitii

Maparea surselor de finantare Catalog

Organizarea de misiuni
economice/ evenimente de
brokeraj
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Acces la finantare din POR
pentru 2021-2027

Furnizarea de informatii
specifice – forta de munca,
nivel de salarizare, taxare,
facilitati locale

• Parcuri industriale
• Zone de afaceri
• Terenuri disponibile
• Proiecte de investitii promovate de adminsitratia
locala

• Proiecte in parteneriat public-privat
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SERVICII PENTRU
POTENȚIALI
INVESTITORI
STRĂINI

-locații conform descrerii beneficiarului
-Costul chiriei, utlitatilor
-Costul cu forta de munca, disponibilitatea fortei
de munca, educatie si formare profesionala
Alte informații: programe de finantare pentru

investitii/formare profesionala/cercetare-inovare

Locații de investiții
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Locații de investiții
Parcuri industriale
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Centre de trasnfer tehnologic

Incubatoare de afaceri

Alte structuri
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Locații de investiții
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GASIREA DE PARTENERI DE AFACERI/PROMOVARE

TÂRGURI
10

7-9 Septembrie 2019

(Rzeszow, Polonia, 9-11 Mai 2017-componenta
aeronautică)

39 de întâlniri bilaterale cu companii și agenții de
promovare participante la eveniment

SERVICII DE INTERNATIONALIZARE/CONSULTANTA/PARTENERIAT

Cercetare

ACORDURI DE
COLABORARE

Medical

13
Industrie ușoară

Agro-food

IT
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MISIUNI ECONOMICE SI EVENIMENTE DE BROKERAGE LA CARE AU PARTICIPAT
COMPANII DIN REGIUNEA CENTRU, ORGANIZATE CU SPRIJINUL ENTERPRISE EUROPE
NETWORK IN PERIOADA 2015/2021
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Numar intalniri de
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Firme participante
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evenimente
organizate /
promovate

EVENIMENTE DE AFACERI

Ț
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FINANTAREA MEDIULUI DE AFACERI
Programul Operational Regional 2021 - 2027

Axa 1: O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice
pentru o economie inteligentă
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• Dezvoltarea structurilor CDI si TT în folosul întreprinderilor
• Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi,
centre de cercetare-dezvoltare și sectorul învățământului superior,
integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile
de specializare inteligentă regionale
• Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă

• Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o
economie regională sustenabilă
• Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM

Axa 2: O regiune digitală
• Întreprinderi digitale pentru o economie avansată - sectoarele de specializare
inteligentă

FINANTAREA MEDIULUI DE AFACERI
Proiectul „StartUP Hub Centru” -

14

persoane beneficiare ale programelor
de instruire antreprenorială

planuri de afaceri care au fost
finanțate

locuri de muncă nou create

Servicii de inovare
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SERVICII DE INOVARE SI SCALARE
A AFACERII

SCALE-UP
Transylvania

-metodologiei de acordare a serviciilor de
scalare a afacerilor;

-17 firme asistatepentrustabilirea gradului
de pregătire pentru internaționalizare;
- 4 firme din Regiunea au beneficiat de
un audit;
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-1 firma asistata pentru scalarea afacerii

prini nternationalizare.

SPRIJINIM INOVAREA
Coeficientul de Inovare Digitală
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Evaluarea Managementului Inovației

PARTENERI

18

Contact

22

ZENITH GROUP LTD.

19

Digital
Application

