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In acest numar  
  

• Finantare din fonduri europene pentru lucrarile de crestere a eficientei energetice a 
blocurilor 

• Notificare privind actualizarea formei contractului de finantare DMI 4.1, datorita 
modificarii anexelor III si VI 

Evenimente  
  

1083 proiecte depuse, peste 380 milioane euro angajati in proiecte, la 5 ani de derulare a 
fondurilor Regio in Regiunea Centru  
  

 

Bilantul fondurilor Regio in cei cinci ani ce s-au scurs de la lansarea 
programului in Regiunea Centru confirma eforturile depuse de autoritati si 
firme in accesarea fondurilor prin rezultatele vizibile in infrastructura si 
economia fiecarui judet din Regiune. Sunt 1083 proiecte depuse de catre 
autoritati, firme si ONG-urile din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, 
Mures si Sibiu, din care 337 au semnat deja contractele de finantare si au 
solicitat fonduri nerambursabile in valoare de 386,23 milioane euro, iar 
dintre acestea 123 de proiecte deja s-au finalizat. 
Detalii

    
Programare 2014-2020 pentru dezvoltarea Regiunii Centru 
  

 

Uniunea Europeana a demarat pregatirile pentru noua perioada de 
programare 2014-2020. In cazul in care aveti idei de proiecte sau proiecte 
mature care considerati ca se pliaza pe obiectivele, actiunile cheie incluse 
in propunerea de Cadru Strategic Comun al UE si sunt prioritare pentru 
dezvoltarea Regiunii Centru, va rugam sa completati modelul de fisa si sa-
l transmiteti la adresa de e-mail programe@adrcentru.ro 
Detalii 

  
Fotografiati un proiect finantat de UE si puteti castiga! 

  

 

Cautati un panou Regio si faceti o poza. Surprindeti in fotografii proiectele 
finantate de UE din Regiunea Centru si puteti castiga aparatura foto in 
valoare de 1 000 de euro si o excursie la Bruxelles pentru doua persoane. 
Detalii 

 



    
  

 
Alte informatii  

• S-a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru DMI 5.2 
• Instructiunile AMPOR prezentate in prima editie a pliantelor editate in 2012 de ADR 

Centru 
• „Pregatirea portofoliului de proiecte regional pentru perioada 2014-2020” si „Dezvoltarea 

urbana prin finantari europene nerambursabile in perioada 2014-2020” sunt subiectele 
prezentate in editiile 37 si 36 a revistelor Focus Regio Centru publicate de ADR Centru.  

• Incepe procesul de consultare pentru politica de dezvoltare rurala 2014-2020 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 31 iulie 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 

• Expertii ADR Centru lucreaza la elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 
pentru perioada 2014-2020 

• ADR Centru finalizeaza cu succes proiectul “Cresterea capacitatii personalului din 
administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate si de a 
contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru” 

• Modele de imbunatatire a atractivitatii zonelor rurale dezbatute la Riga - Letonia, in cadrul 
celei de a doua intalniri de lucru a proiectului GRISI PLUS 

 
  

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. 

 


