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In acest numar  
  

• S-au incheiat depunerile de proiecte pe Domeniul 5.1 al Programului Operational Regional din 
Regiunea Centru 

• S-a incheiat procesul de contractare pentru primul apel de proiecte finantate de REGIO destinate 
dezvoltarii IMM din Regiunea Centru 

Evenimente  
  

Printr-o finantare nerambursabila din fonduri REGIO - 24 autospeciale complexe de interventie au 
ajuns in Regiunea Centru  
  

 

  
Marti, 4 august 2009, in prezenta ministrului Vasile Blaga, din partea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, a secretarului de stat Raed 
Arafat, din ministerul Sanatatii, a directorului general al Autoritatii de 
Management a Programului Operational Regional, Gabriel Friptu, si a 
reprezentantilor celor 6 judete ale Regiunii Centru, a avut loc receptia 
primelor autospeciale achizitionate prin proiectul depus spre finantare 
nerambursabila prin REGIO. Finantat prin Domeniul Major de Interventie 
3.3 - Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru 
situatii de urgenta, proiectul este primul si singurul depus si contractat la 
nivel national in cadrul acestui domeniu al REGIO. Detalii 

    
Atelier de lucru cu beneficiarii de fonduri REGIO  

  

 

  
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in parteneriat cu East West 
Consulting (EWC) Bucuresti, a organizat marti, 18 august 2009, un atelier 
de lucru dedicat beneficiarilor de finantari REGIO din Regiunea Centru. 
EWC este o firma specializata in consultanta de afaceri si management, 
selectata de catre Autoritatea de Management pentru a realiza Studiul de 
evaluare intermediara a Programului Operational Regional pe perioada 1 
ianuarie 2007 – 30 iunie 2009..Detalii 

  

    
  
Alte informatii  

• Instructiunea nr. 29 privind modificarea clauzelor contractuale din cadrul Contractelor de finantare 
POR privind acordarea prefinantari  

• O noua varianta de lucru a Ghidului solicitantului pentru domeniul 4.3., a fost publicata spre 
consultare 

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=647%20�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=647%20�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=651�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=651�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=648�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=648�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=648�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=652�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=652�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoBeneficiari&eID=642�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoBeneficiari&eID=642�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoSolicitanti&eID=649�
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoSolicitanti&eID=649�


• O noua varianta de lucru a Ghidului solicitantului pentru domeniul 5.2, este supusa consultarii publice 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational Regional la 
28.08.2009  
  

  

Catalogul surselor de finantare  
  

Asa cum v-am obisnuit, stimati cititori, in fiecare luna va prezentam cele mai importante informatii referitoare 
la finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai. Sunt enumerate atat fondurile 
derualte prin intermediul ADR Centru, cat si prin alte institutii, structurate pe tipuri de beneficiari 
(administratie publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri). Datele sunt 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. Detalii 

 

  

Regiunea Centru si rolul ei european 

Promovarea destinatilor turistice europene de excelenta – Proiectul EDEN  
  
 

  
 

 
Acest newsletter este trimis de:  
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU  
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, 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  

 

 

Investim in viitorul tau!  
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.  

Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului 
Romaniei.  
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