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Focus Regio Centru  

Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in 
Regiunea Centru  
 
Numarul 22, 22 Decembrie 2009  
  
In acest numar  
  

• Echipa ADR Centru va ureaza SARBATORI FERICITE si LA MULTI ANI!

• Suspendarea activitatilor Regio pe perioada sarbatorilor de iarna.  

Timp de douazeci de zile se vor suspenda, la nivelul Regiunii Centru, activitatile derulate de catre 
ADR Centru, in calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea Programului Operational 
Regional. Depunerea proiectelor pentru finantare prin Programul Operational Regional va fi 
intrerupta, din 21 decembrie 2009 pana in 10 ianuarie 2010.

Evenimente  
  

Conferinta Regionala privind Implementarea Programului Operational Regional  
  

 

  
Acest gen de evenimente este organizat pentru a informa toti actorii 
implicati in derularea programului REGIO, precum si pentru a se vedea 
cum evolueaza gradul de atragere a fondurilor nerambursabile. Astfel, 
cetatenii Regiunii Centru vor afla si prin intermediul presei locale sau 
regionale, stadiul de implementare al proiectelor importante care se 
deruleaza in regiune. Consideram ca, prin rezultatele la care am ajuns, 
datorita activitatii sustinute a intregii echipe de experti ai ADR Centru, 
regiunea noastra ocupa unul dintre primele locuri pe tara in ceea ce 
priveste gradul in care sunt atrase aceste finantari.Detalii 

    
Jurnalistii Regiunii Centru au vizitat trei proiecte Regio din judetul Sibiu. 

  

 

  
Peste 20 de jurnalisti din Regiunea Centru au participat la vizita propusa de 
catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, pentru urmarirea 
stadiului de implementare a proiectelor din judetul Sibiu finantate prin 
Programul Operational Regional. Pentru a sublinia implementarea 
transparenta a fondurilor nerambursabile, dar si pentru aprecierea, la fata 
locului, a evolutiei si calitatii lucrarilor efectuate, jurnalistii au vizitat 3 
proiecte din Sibiu si Agnita. Pe parcursul vizitei, cei prezenti au discutat cu 
beneficiarii fondurilor nerambursabile si cu autoritatile si organizatiile ce au 
implementat proiectele.Detalii

  

Alte informatii  

• Final de proiect pe domeniul major de interventie 6.2
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• Pentru noul an 2010, in Regiunea Centru si Landul Brandenburg s-au stabilit noi directii de 
dezvoltare ale parteneriatului romano-german 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la 18.12.2009 

  

  

Catalogul surselor de finantare  

  

Asa cum v-am obisnuit, stimati cititori, in fiecare luna va prezentam cele mai importante informatii referitoare 
la finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai. Sunt enumerate atat fondurile 
derualte prin intermediul ADR Centru, cat si prin alte institutii, structurate pe tipuri de beneficiari 
(administratie publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri). Datele sunt 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. Detalii 
  

Regiunea Centru si rolul ei european 

Se cauta parteneri din Regiunea Centru
  
 

  
 
Acest newsletter este trimis de:  
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU  
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, 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 

 

Investim in viitorul tau!  
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.  

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