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In acest numar  
  

• Instructiunea nr. 92/31.08.2012 a AM POR privind unele masuri pentru revizuirea 
proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea 
contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare incheiate prin 
Programul Operational Regional 

• Apelul de proiecte pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte va fi 
lansat pe 15 octombrie 

• ADR Centru primeste idei strategice pentru portofoliul de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 

Evenimente  
  

Cel mai important for regional are o noua conducere si a dezbatut stadiul implementarii 
programului REGIO   
  

 

Reprezentantii Regiunii Centru, intruniti in sedinta de constituire a acestui 
for deliberativ regional, dupa alegerile locale din iunie 2012, si-au ales in 
unanimitate presedintele si vicepresedintele ce vor prezida sedintele pe 
perioada urmatorului an. In cadrul acestei intalniri a membrilor Consiliului 
pentru Dezvoltare Regionala Centru, organizata de catre ADR Centru in 
data de 12 septembrie, s-a decis si modul cum vor fi realocate fondurile 
disponibile in cadrul Axelor prioritare 3 si 5 din cadrul Programului 
Operational Regional la nivelul regiunii noastre. 
Detalii

    
Dezbatere privind constientizarea cetatenilor cu privire la impactul proiectelor REGIO  
  

 

Timp de trei zile, pe perioada 26-28 septembrie 2012, s-a desfasurat la 
Bran – judetul Brasov, Forumul Comunicatorilor Regio, eveniment ce a 
adus la masa discutiilor autoritatile implicate in derularea Programului 
Operational Regional, beneficiarii fondurilor, precum si mass media din 
tara. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, avand calitatea de 
Organism Intermediar pentru implementarea programului la nivelul 
Regiunii Centru, a participat la eveniment alaturi de o delegatie a 
comunicatorilor pentru programul Regio din regiunea noastra.  
Detalii

  

 
Alte informatii  

• Notificare AM POR pentru modificarea Anexei III la contractul de finantare 
• Regio – nou apel de proiecte in domeniul turism, pentru regiunile Sud-Vest si Centru 

 



Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 
Regional la data de 25 septembrie 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 

• Regiunea Centru demareaza colaborarea cu doua regiuni poloneze 
• O noua invitatie pentru germani de a descoperi frumusetile Regiunii 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. 

 


