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Mirela Groza

From: Ioan Capalnean [ioan.capalnean@adrcentru.ro]
Sent: 5 iulie 2012 09:34
To: mirela.groza@adrcentru.ro
Subject: FW: Newsletter ADR Centru, nr. 49 - 30 Martie 2012

 
 
From: relatii_publice@adrcentru.ro [mailto:relatii_publice@adrcentru.ro]  
Sent: Friday, March 30, 2012 1:10 PM 
To: ioan.capalnean@adrcentru.ro 
Subject: Newsletter ADR Centru, nr. 49 - 30 Martie 2012 
 
 

 

Focus Regio Centru  

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

Numarul 49, 30 Martie 2012 
  
In acest numar  
  

• Important pentru beneficiarii de fonduri REGIO - Instructiunea nr. 81 a AM POR 
• A fost publicata versiunea consolidata a Manualului de Identitate Vizuala editia III, Martie 

2012 

Evenimente  
  

Intalnire de lucru pentru accelerarea absorbtiei fondurilor nerambursabile prin programul REGIO 
in Regiunea Centru  
  

 

Municipiul Targu Mures a fost miercuri, 28 martie 2012, gazda intalnirii de 
lucru a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale, pentru 
analizarea stadiului implementarii Programului Operational Regional in 
Regiunea Centru. La evenimentul derulat in Sala mare de Sedinte a 
Consiliului Judetean Mures au participat si membrii Comitetului Regional 
de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Centru.  
Detalii

    
Conferinta regionala privind comunicarea pentru Programul REGIO in Regiunea Centru  
  

 

Peste 60 de reprezentanti ai retelei regionale de multiplicatori de 
informatii pentru programul REGIO au participat miercuri, 21 martie 2012, 
la Conferinta Regionala privind implementarea masurilor de comunicare 
pentru Programul Operational Regional, organizata de Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Centru la Hotel Parc din Alba Iulia. In cadrul intalnirii 
au fost diseminate informatii privind implementarea Programului 
Operational Regional in Regiunea Centru si au fost prezentate exemple de 
promovare a proiectelor finantate de REGIO. 
Detalii

  

 
Alte informatii  

• Document Cadru de Implementare al Programului Operational Regional, versiunea 
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februarie 2012 
• Modificarea M VI/OI Manualul de Verificare si Avizare a Cheltuielilor 
• Programul Regio gestionat de ADR Centru asigura in cele 6 judete ale Regiunii Centru 

dotari suplimentare pentru interventii in situatii de urgenta  
• Investitii REGIO pentru dezvoltarea Regiunii Centru - 318 proiecte pentru imbunatatirea 

calitatii vietii prin investitii de 370 milioane euro 
• Activitatea ADR Centru pentru planificarea si programarea finantarilor nerambursabile in 

perioada 2014-2020 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 28.03.2012 

  

  

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 

• Sprijin german pentru sistemul educational din Regiunea 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 


