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Focus Regio Centru 
Nr. 63,  29 Martie 2013 
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile 
destinate dezvoltarii regionale in Regiunea Centru 
 

 

Evenimente  

 

Gradul de absorbtie a fondurilor 
REGIO, o prioritate! 
Reprezentantii administratiei publice din 
Regiunea Centru, impreuna cu membrii 
CRESC si reprezentantii ADR Centru au 
discutat despre stadiul implementarii 
proiectelor finantate in cadrul Programului 
REGIO. 
Mai multe detalii » 
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Recunoasterea meritelor elevilor din 
judetul Alba implicati in derularea de 
proiecte europene 
Premii Regio au fost acordate de catre ADR 
Centru elevilor participanti la etapa din judetul 
Alba a concursului ”Made for Europe”. 
Mai multe detalii » 

 

Sprijin pentru administratie si mediul 
privat in vederea imbunatatirii eficientei
energetice 
ADR Centru a avut o intalnire de lucru cu 
delegatia Philips Romania, privind 
constientizarea publicului despre eficienta 
energetica. 
Mai multe detalii » 

 

Stiri 
 Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru domeniul major de 

interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană“, sub-domeniul – 
Poli de dezvoltare urbana 

 ADR Centru va identifica si prioritiza riscurile sociale.
 

Alte informatii  
 Implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Crestere 

din Romania. 

 ADR Centru a preluat atributiile de Organism Intermediar in cadrul 
Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 

 

 

Regiunea Centru si rolul ei european  
  Cetatenii Regiunii Centru pot accesa adresa www.europedirect-

adrcentru.ro 

 Vesti bune pentru IMM-urile din Regiunea Centru

 Lansarea concursului “Destinatii Europene de Excelenta”97% din fondurile 
nerambursabile alocate Regiunii Centru prin REGIO sunt contractate! 

 

   

 

 

 

 

  

 

INVESTIM ÎN VIITORUL TĂU! 
Proiect realizat în cadrul Programului 
Operaţional Regional şi co-finanţat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională 

 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALA CENTRU 
Str. Decebal, nr. 12 , 510093, Alba Iulia, 
Judetul Alba  
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613 

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului Romaniei. 
 

 

  

Primiti acest email pentru ca v-ati abonat la newsletter-ul nostru. Daca intampinati probleme in vizualizarea 
newsletterului il puteti accesa in browser-ul dvs. 



3

Daca nu mai doriti sa primiti acest email faceti click pe dezabonare. 
Informațiile conținute în această comunicare pot fi subiecte apărate prin legea dreptului de autor, iar reproducerea lor 
poate cadea sub incidenta drepturilor de proprietate intelectuala. 
  

 


