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Focus Regio Centru  

Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in 
Regiunea Centru  

Numarul 48, 29 Februarie 2012 
 

 
  
In acest numar  
  

• Trei noi contracte de finantare aloca 24 milioane lei fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea Brasovului 

Evenimente  
  

370 milioane euro fonduri nerambursabile investiti pentru dezvoltarea Regiunii Centru  
  

 

In cei patru ani şi jumatate de implementare a Programului Regio la 
nivelul Regiunii Centru, activitatea ADR Centru a dus la aprobarea spre 
finantare a unor proiecte care solicita peste 370,61 milioane euro fonduri 
nerambursabile. In acest an se preconizeaza contractarea altor 60 
milioane euro, fiind atins astfel indicatorul de contractare 100% a 
bugetului fondurilor nerambursabile alocate Regiunii Centru prin Regio.  
Detalii 

    
Planurile Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Crestere din Romania 
  

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, impreuna cu Departamentul 
Pol de Crestere municipiul Brasov, au organizat, la Hotel Aro Brasov, o 
intalnire de lucru intre coordonatorii de poli de crestere, asociatiile de 
dezvoltare intercomunitara, autoritatile de management, ACIS si POAT. La 
eveniment au participat domnul Cristian Petrescu, ministrul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, precum si domnul Simion Cretu, director general 
ADR Centru. Invitatii au analizat stadiul implementarii Planurilor Integrate 
de Dezvoltare ale Polilor de Crestere din Romania. 
Detalii

  

 
Alte informatii  

• 11,6 milioane lei fonduri nerambursabile pentru reabilitarea strazilor din Sangeorgiu de 
Padure 

• Revista Regio nr 12 
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• La targul international al investitorilor ”Impreuna reconstruim Romania!” va aparea a 
doua editie a Cartii Primariilor  

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 27.02.2012 

  

  

Catalogul surselor de finantare  

  

Doriti sa accesati fonduri nerambursabile? Aveti nevoie de finantare pentru dezvoltarea activitatii? 
Pentru a putea vedea ce anume puteti finanta si cine acorda fonduri pentru proiectele dumneavoastra, 
accesati Catalogul Surselor de Finanțare Nerambursabila, pus la dispozitie de catre ADR Centru! 
 
Dupa cum v-am obisnuit in ultimii patru ani, va prezentam liniile de finanțare deschise spre depunere pentru 
luna in curs. In Catalog puteti identifica fondurile derulate atat de ADR Centru, cat si de alte institutii din tara, 
sau de catre Uniunea Europeana. Informatiile sunt structurate pe tipuri de solicitanti eligibili (administratie 
publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri), sintetizate din mai multe surse pe informatii de 
stricta necesitate, pentru a va sprijini in gasirea celei mai importante surse de finantare pentru proiectele 
dumneavoastra.  
 
Urmariti aparitia Catalogului Surselor de Finantare, pana in data de 10 a fiecarei luni! 
  

  

Regiunea Centru si rolul ei european 

• Workshop organizat de ADR Centru pentru oamenii de afaceri interesati de procedurile de 
achizitii publice 

• 259 de functionari publici si personal contractual din regiunea centru au beneficiat pana 
in acest moment de serviciile de formare furnizate de ADR Centru 

 
  

Acest newsletter este elaborat si trimis de:  
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU  
Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia, Judetul Alba  
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613  
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici  
 
Preluarea oricaror informatii cuprinse in acest material se poate face doar cu precizarea sursei. 

 

Investim in viitorul tau!  
Proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de 

Dezvoltare Regionala 

www.inforegio.ro 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului 
Romaniei. 

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici 


