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• Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte 
finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta 

• AMPOR a publicat in data de 16 noiembrie 2012 Corrigendumul nr. 1 la Ghidul 
solicitantului pentru domeniul major de interventie 1.2 – „Sprijinirea investitiilor in 
eficienta energetica a blocurilor de locuinte“ 

• Un nou portal de informare depsre fondurile nerambursabile din Romania, www.proiecte-
structurale.ro 

Evenimente  
  

Dupa 5 ani de derulare a fondurilor Regio in Regiunea Centru - 1101 cereri de finantare depuse, 
140 proiecte finalizate peste 400 milioane euro atrasi in regiune si un grad de absorbtie a 
fondurilor europene de circa 33%  
  

 

Conferinta de presa destinata implementarii Programului Operational 
Regional in Regiunea Centru. Marti, 27 noiembrie 2012, ADR Centru a 
organizat, la Hotel Parc din Alba Iulia, o conferinta de presa pentru a 
prezenta rezultatele atinse la nivelul Regiunii Centru in privinta 
implementarii acestui program. La eveniment a participat domnul Simion 
Cretu, director general ADR Centru, care a explicat celor 20 de jurnalisti 
prezenti ca impactul celor 363 proiecte contractate pana in acest moment, 
din cele peste 1100 depuse, va duce la cresterea increderii publicului larg 
in proiectele europene.  
Detalii 

    
Impactul socio-economic al proiectelor contractate prin ADR Centru pentru dezvoltarea judetului 
Mures  
  

 

Luni, 12 noiembrie 2012, incepand cu ora 11.00, jurnalistii din Regiunea 
Centru au vazut la fata locului rezultatele a patru proiecte finantate prin 
Programul Operational Regional in judetul Mures. Informatiile au fost 
furnizate presei, in cadrul unei intalniri cu mass-media in sediul Consiliului 
Judetean, de domnul presedinte Ciprian Dobre si de domnul Simion Cretu, 
director general ADR Centru, alaturi de reprezentanti ai administratiei 
publice locale si de alti beneficiari de fonduri REGIO.  
Detalii 

  

 
Alte informatii  

• S-a publicat Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2

 



• 16 hectare de teren din Sfantu Gheorghe se transforma intr-un parc industrial de 
sprijinire a afacerilor 

• Seminar destinat prezentarii impactului programului REGIO - Parteneriat cu mediul 
universitar si economic din Regiunea Centru 

• Important pentru potentialii solicitanti in cadrul DMI 1.2 

Oportunitati de finantare  
  

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

• Sprijin pentru comunitatile locale, prin proiectul ENESCOM 

 
  

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. 

 


