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REGIUNEA CENTRU ESTE PREGĂTITĂ SĂ VALORIFICE ÎN URMĂTOAREA 

PERIOADĂ DE PROGRAMARE FINANCIARĂ REZULTATELE BUNE ATINSE ÎN 

ABSORBȚIA FONDURILOR REGIO DIN ANII 2007-2013!

În acest număr al Revistei vă prezentăm:

· O sinteză referitoare la Acordul de Parteneriat încheiat între CE și România pentru 

perioada 2014-2020

· Informații despre cele 471 de proiecte contractate și cele peste 260 milioane euro 

rambursate beneficiarilor de fonduri REGIO din regiune

· Imagini reprezentative ale proiectelor REGIO implementate în Regiunea Centru în 

Perioada 2008-2014

Detalii despre proiecte, localizarea acestora și imaginile publicate în Revistă regăsiți pe site-ul 
www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea Harta Proiectelor

http://www.regio-adrcentru.ro
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Programare 2014-2020 – Acordul de Parteneriat 
Figura X: Structura instituțională 2014-2020

Programare 2014-2020 – Acordul de Parteneriat 

Acordul de Parteneriat este documentul care stabilește 

strategia, prioritățile și cadrul instituțional pentru 

implementarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 

Măsurile de dezvoltare socio-economică vor viza 5 

provocări în materie de dezvoltare: 

 I.Competitivitatea - printr-un mediu de C&D mai 

compact și modern, care pune accentul pe necesitățile 

întreprinderilor și pe sectoarele competitive ale României 

 II.Oamenii și societatea - prin consolidarea 

ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și a 

politicilor educaționale 

 III.Infrastructura - în special în domeniul 

transporturilor, prin îmbunătățirea accesibilității 

regiunilor și a interconectării cu piața internațională, 

sporirea durabilității transportului urban 

 IV.Resursele - prin trecerea la o economie cu 

emisii reduse de carbon, inclusiv eficiență energetică în 

sectorul construcțiilor, prin promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea riscurilor, eficientizarea 

resurselor și protejarea mediului 

 V.Administrația și guvernarea - prin optimizarea 

mediului instituțional și îmbunătățirea calității serviciilor 

publice oferite de administrație și justiție 

Condiții mai bune pentru copiii cu dizabilități din Regiunea Centru

ISU intervine acum mai eficient în Regiunea Centru – DMI 3.3
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ALBA IULIA, ROMÂNIA
Str. Decebal, Nr. 12

Tel.: 004 0258 818 616
Fax: 004 0258 818 613

E-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

„Sprijin acordat în perioada 2013 - 2015 pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea şi publicitatea la nivel regional 

privind POR 2007 - 2013“
ANUL VII - NR. 42, Ediția Decembrie - 2014

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
str. Decebal, nr. 12, tel:0258/818.616 

website:www.regio-adrcentru.ro 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Material gratuit


