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Focus Regio Centru  

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

Numarul 52, 29 Iunie 2012 
  
In acest numar  
  

• Instructiunea nr. 86/15.06.2012 a AM POR privind monitorizarea respectarii graficelor de 
depunere a cerereilor de rambursare 

• Reteaua stradala din Harghita Bai se modernizeaza cu fonduri REGIO 
• Nota privind masurile ce pot fi intreprinse in cazul rezilierii contractului de lucrari 

Evenimente  
  

Nou centru de servicii sociale pentru 24 000 de brasoveni 
  

 

Semnarea unui nou contract de finantare nerambursabila completeaza cu 
aproape 9 milioane de lei suma fondurilor nerambursabile investite in 
transformarea orasului Brasov si a localitatilor limitrofe intr-un pol de 
crestere si dezvoltare economico-sociala. Reprezentantii Primariei Brasov 
si reprezentantii Agentiei de Dezvoltare Regionale Centru au semnat 
contractul de finantare nerambursabila al proiectului „Centrul 
Multifunctional de Servicii Sociale”.  
Detalii 

    
La Rasnov va fi construit primul DINO PARC din Romania 
  

 

Judetul Brasov isi imbogateste gama de servicii turistice prin completarea 
ofertei de agrement cu un nou parc recreativ tematic. Prin semnarea 
contractului de finantare al proiectului „DINO PARC”, peste doi ani, turistii 
se vor distra, dar se vor si informa despre viata dinozaurilor de acum 
cateva milioane de ani. Contractul de finantare a fost semnat la sediul 
ADR Centru din Alba Iulia, de catre reprezentantul beneficiarului si de 
catre directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru. 
Detalii 

    
  

 
Alte informatii  

• Nota referitoare la modificarea proiectului tehnic aferent contractelor de finantare POR 
2007-2013 care nu se incadreaza in prevederile Instructiunii nr. 81/12.03.2012 
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• 10 milioane lei investite in modernizarea a patru centre sociale din judetul Harghita 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 27 iunie 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 

• ADR Centru identifica solutii pentru diminuarea efectelor declinului demografic prin 
proiectul DART 

• 100 de studenti din Regiunea Centru vor efectua stagii de practica in companiile 
regionale, prin proiectul ˝Practica - primul pas pentru cariera ta!˝ 

• Prin proiectul DIFASS - ADR Centru acumuleaza experienta pentru sustinerea IMM-urilor 
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 


