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Focus Regio Centru 
Nr. 66,  16 Mai 2013, Ediție speciala 
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile 
destinate dezvoltarii regionale in Regiunea Centru 
 

 

Evenimente  

 

Conferinta regionala privind 
comunicarea pentru Programul REGIO 
in Regiunea Centru 
In acesti aproape sase ani de implementare a 
Programului Operational Regional la nivelul 
Regiunii Centru, partenerii si beneficiarii 
proiectelor ... mai multe detalii » 
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ADR Centru a premiat elevii participanti 
la concursul ”Societatea romaneasca – 
Societatea europeana” 
Pentru promovarea implicarii civice, a 
dialogului și interculturalitatea ... mai multe 
detalii » 

 

Stiri 
 Sondaj pentru beneficiarii Programului Operaţional Regional din Regiunea 

Centru 

 Discutii privind viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru
 

 

Regiunea Centru si rolul ei european  
 Gala de premiere a studentilor si angajatorilor care au contribuit la 

implementarea proiectului “Practica – primul pas pentru cariera ta!” 

 

   

 

 

 

 

  

 

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. 
 

 

  

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. 
  

 


