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Comunicat de  presă 

11 contracte de finanțare s-au semnat în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 
 în Regiunea Vest 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contracte de finanțare pentru 11 proiecte din 
Regiunea Vest finanțate prin Regio – Programul Operațional Regional. Cele 11 contracte de finanţare s-
au semnat în cadrul a patru întâlniri cu beneficiarii, întâlniri ce au avut loc în Lupeni, Petroşani, Haţeg, 
respectiv Arad. Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul primăriilor celor patru oraşe şi municipii. 

Semnarea contractelor de finanţare a avut loc în prezenţa doamnei Elena UDREA–Ministru, Ministerul 
Dezoltării Regionale şi Turismului – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a 
domnului Sorin MAXIM–director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, precum şi în prezenţa reprezentanţilor 
beneficiarilor celor 11 proiecte. 

Astfel, semnarea contractelor de finanțare a avut loc după cum urmează: 
ü în municipiul Lupeni s-au semnat două contracte de finanțare în cadrul Planului Integrat de 

Dezvoltare Urbană al municipiului Lupeni (domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate 
de dezvoltare urbană – subdomeniul Centre Urbane al Regio – Programul Operațional Regional) 
și un contract de finanțare în cadrul domeniului major de intervenție 2.1 Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea 
şoselelor de centură. Astfel, proiectele pentru care s-au semnat contractele de finanțare, și al 
căror beneficiar este Municipiul Petroșani, sunt:   
• „Reabilitare Palat Cultural Lupeni”   

– proiectul face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului 
Lupeni; 

– proiectul are o valoare totală de 9,12 milioane lei dintre care 6,38 milioane lei 
reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  

• „Sistem de supraveghere video urbană”  
– proiectul face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului 

Lupeni; 
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– proiectul are o valoare totală de 0,83 milioane lei dintre care 0,63 milioane lei 
reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  

–  
•  „Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri şi şosea de centură în Municipiul 

Lupeni, judeţul Hunedoara”     
– proiectul a fost depus în cadrul domeniului major de intervenție  2.1; 
– proiectul are o valoare totală de 33,20 milioane lei dintre care 26,18 milioane 

lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
 

ü în municipiul Petroșani s-au semnat două contracte de finanțare: 
• „Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de 

specialitate al spitalului de urgenţă Petroşani” 
– proiectul a fost depus în cadrul domeniului major de intervenție 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale al Regio – Programul Operaţional Regional;    

– beneficiarul proiectului este Municipiul Petroşani;  
– proiectul are o valoare totală de 18,77 milioane lei dintre care 14,50 milioane 

lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
• „Modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor 

ce funcţionează în localitatea Uricani, aferente ambulatoriului integrat al Spitalului 
Municipal Lupeni”      

– proiectul a fost depus în cadrul domeniului major de intervenție 3.1 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate al 
Regio – Programul Operaţional Regional; 

– Beneficiar proiectului este Consiliul Local al Oraşului Uricani;  
– proiectul are o valoare totală de 6,47 milioane lei dintre care 4,89 milioane lei 

reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
 

ü în orașul Hațeg a fost semnat proiectul  
• „Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Haţeg”   

– proiectul a fost depus în cadrul domeniului major de intervenție 3.1 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate al 
Regio – Programul Operaţional Regional;    
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– Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului 
Hațeg; 

– proiectul are o valoare totală de 5,90 milioane lei dintre care 4,47 milioane lei 
reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  

 
ü în municipiul Arad s-au semnat trei contracte de finanțare în cadrul Planului Integrat de 

Dezvoltare Urbană al municipiului Arad (domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbană – subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbană al Regio – Programul Operațional 
Regional) și două contracte de finanțare în cadrul domeniului major de intervenție 3.2 
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Astfel, 
proiectele pentru care s-au semnat contractele de finanțare sunt: 
•  „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”  

- beneficiar: Municipiul Arad;  
- proiectul are o valoare totală de 19,14 milioane lei dintre care 15,16 milioane 

lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
• „Reabilitare pasaj rutier Grădişte” 

- beneficiar: Municipiul Arad;  
- proiectul are o valoare totală de 17,56 milioane lei dintre care 13,15 milioane 

lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
• „Legătură rutieră Câmpul Liniştii - Centura Arad”  

– beneficiar: Municipiul Arad;  
– proiectul are o valoare totală de 10,34 milioane lei dintre care 8,16 milioane lei 

reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
• „Extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Arad”  
– beneficiar: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad; 
– proiectul are o valoare totală de 2,92 milioane lei dintre care 2,86 milioane lei 

reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;  
• „Extinderea serviciului de evaluare şi îngrijire a copilului care a săvârşit fapte penale 

prin înfiinţarea unui centru multifuncţional de consiliere şi educaţie” 
- beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 
- proiectul are o valoare totală de 2,42 milioane lei dintre care 1,44 milioane lei 

reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.  
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Astfel, valoarea totală a celor 11 proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanţare este de 
aproximativ 126,67 milioane lei (30,71 milioane euro), dintre care aproximativ 97,8 milioane lei 
(23,71 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,1235 RON/Euro) reprezintă finanţarea nerambursabilă.  
 

*** 
 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Lupeni se finanțează în cadrul domeniului de 
intervenție 1.1 al Regio – Programul Operațional Regional, subdomeniul Centre Urbane. Alocare 
financiară pentru acest subdomeniu este de  42,29 milioane euro. Până în prezent au fost depuse la 
sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte 
individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 74,12 milioane euro. Dintre acestea, au fost contractate 7 
planuri integrate, însumând 17 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 56,83 milioane 
euro. Municipiul Lupeni a depus spre finanțare, până în prezent, două proiecte. Cele două proiecte sunt 
proiectele pentru care s-au semnat contractele de finanțare în cadrul ceremoniei de semnare anterior 
menționate. 
 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Arad se finanțează în cadrul domeniului de 
intervenție 1.1 al Regio – Programul Operațional Regional, subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbană. 
Alocarea financiară pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro. Municipiul Arad a depus, 
până în prezent, 1 plan integrat și 6 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 13,91 milioane 
euro. Pentru toate cele 6 proiecte s-au semnat contractele de finanțare.  

 
*** 
 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel./fax 0256 – 491981/491923, e-mail 
office@adrvest.ro. 


