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Transferul de bune practici in procesul 
de implementare a proiectelor din 
Planurile Integrate de Dezvoltare 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru 
organizeaza in perioada 28 februarie – 2 
martie, o intalnire de lucru intre coordonatorii 
de poli de crestere. 
Mai multe detalii » 

Al treilea centru social din Sfantu 
Gheorghe intra in renovare cu fonduri 
Regio 
Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu 
program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe se 
finanteaza cu 1,5 milioane lei. 
Mai multe detalii » 

 

ADR Centru a prezentat sprijinul direct 
si proactiv acordat beneficiarilor de 
fonduri Regio 
La Alba Iulia s-a aflat o echipa de specialisti 
desemnati de Banca Mondiala pentru a realiza 
o evaluare a colaborarii interinstitutionale in 
cadrul Programului Operational Regional.   
Mai multe detalii » 

 

Stiri 
 Important pentru potentialii solicitanti in cadrul DMI 1.2 - Nota AM POR

 Bucurie Regio pentru Casa Bucuriei din Tirgu Mures
 

Alte informatii  
 Chestionar - Nevoi de instruire ale beneficiarilor de instrumente structurale

 Memorandumul aprobat recent de Guvernul Romaniei reprezinta 
demararea procesului de regionalizare si descentralizare 

 

 

Regiunea Centru si rolul ei european  
  Uniunea Europeana dedica cetatenilor anul 2013!

 Se cauta Capitala Europeana a Voluntariatului!
 

   

 

 

 

 

 

  

 

INVESTIM ÎN VIITORUL TĂU! 
Proiect realizat în cadrul Programului 
Operaţional Regional şi co-finanţat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională 

 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALA CENTRU 
Str. Decebal, nr. 12 , 510093, Alba Iulia, 
Judetul Alba  
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613 

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului Romaniei. 
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Primiti acest email pentru ca v-ati abonat la newsletter-ul nostru. Daca intampinati probleme in vizualizarea 
newsletterului il puteti accesa in browser-ul dvs. 
Daca nu mai doriti sa primiti acest email faceti click pe dezabonare. 
Informațiile conținute în această comunicare pot fi subiecte apărate prin legea dreptului de autor, iar reproducerea lor 
poate cadea sub incidenta drepturilor de proprietate intelectuala. 
  

 


