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Focus Regio Centru  

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

Numarul 50, 27 Aprilie 2012 
  
In acest numar  
  

• Foarte important pentru beneficiari: HG nr. 218/2012
• Peste 31 milioane lei fonduri nerambursabile pentru modernizarea centrului istoric 

Rasnov si a statiunii Poiana Brasov 
• Targul national de investitii "Impreuna reconstruim Romania" 

Evenimente  
  

Atentie! Prevederile MIV ed.III-a, versiunea consolidata, intra in aplicare incepand cu 1 mai 2012 
  

 

Readucem aminte tuturor beneficiarilor de fonduri nerambursabile REGIO, 
derulate de ADR Centru din bugetul alocat Regiunii Centru prin Programul 
Operational Regional, ca, incepand cu data de 1 mai 2012 intra in vigoare 
prevederile si modificarile aduse de editia a treia MIV, varianta 
consolidata.  
Detalii

    
Proiecte importante contractate prin ADR Centru pe domenii de mare interes economico-social in 
judetul Harghita  
  

 

Marti 24 aprilie 2012, incepand cu ora 11.00, jurnalistii din Regiunea 
Centru au vazut la fata locului rezultatele a trei proiecte finantate prin 
Programul Operational Regional in judetul Harghita. In prezenta 
reprezentantilor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, mass media 
prezenta la eveniment a vizitat lucrarile executate la Liceele ”Marton Aron” 
si ”Segito Maria” din Miercurea Ciuc, dar si drumul judetean 123A, ce 
leaga localitatile Sancraieni si Tusnad. 
Detalii 

    
10 ani de parteneriat bilateral romano-german Dezvoltare regionala durabila si provocari pentru 
anul 2020  
  

 

In cei 10 ani care au trecut s-au atins obiective importante in dezvoltarea 
institutionala si ADR Centru a devenit Organismul Intermediar care s-a 
bucurat de succes in procesul de implementare a Programului Operational 
Regional in Regiunea Centru. Acum se lucreaza la cel de-al treilea plan de 
dezvoltare regionala, pe baza celor mai moderne metode de planificare, 
iar ADR Centru si alte institutii colaboreaza in diferite retele cu diversi 
parteneri europeni. 
Detalii
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Alte informatii  

• Rolul planurilor de mobilitate urbană în dezvoltarea durabilă a oraşelor din Regiunea 
Centru 

• ADR Centru si-a prezentat la nivel national activitatile de promovare ale programului 
REGIO 

• Prin programul Regio gestionat de ADR Centru - Strada Ocnei din municipiul Sibiu intra in 
reparatii  

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 26.04.2012 

  

  

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 

• Energia Durabila – Explicata si Ilustrata cu ocazia Zilelor Municipiului Sfantu Gheorghe 
• Companiile din Regiunea Centru sunt invitate sa participe la conferinta si intalnirile 

bilaterale de afaceri organizate in cadrul evenimentului “Impreuna suntem puternici. 
Cluster” 

• Workshop regional pentru sprijinirea actiunilor de imbunatatire a valorificarii energetice a 
biomasei forestiere din Regiunea Centru 

• Companiile din regiunea Centru sunt invitate să organizeze stagii de practica pentru 
studenți, cu sprijinul proiectului ˝Practica - primul pas pentru cariera ta!" 

 
  

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 


