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Comunicat de  presă 

215 proiecte au fost depuse în Regiunea Vest pentru finanŃare prin  
 Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 

215 de proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013),  în vederea solicitării de finanŃare nerambursabilă prin Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea 
Vest este de 439,67 milioane euro. 

Până în acest moment, au fost contractate 52 de proiecte, valoarea finanŃării nerambursabile 
a acestora fiind de 86,3 milioane euro, iar 91 de proiecte se află în diferite faze de 
evaluare şi selecŃie sau precontractare, având o valoare a finanŃării nerambursabile 
solicitate de 351,6 milioane euro. 

În funcŃie de axa prioritară şi de domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost depuse 
proiectele, situaŃia centralizatoare a acestora este următoarea: 

Axa Prioritară 
1:  

Sprijinirea 
dezvoltării 
durabile a 

oraşelor - poli 
urbani de 
creştere –  

Alocare 

1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Centre urbane” – 
Alocare financiară:  42,29 milioane euro. 

• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă  de 74,86 milioane euro 

• Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanŃare 
• În evaluare/precontractare: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte 

individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 67,20 milioane euro 
• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă  de 7,66 milioane euro 
• Alocarea financiară a fost depăşită cu 59%. Termenul limită de depunere a 

fost 31 martie 2009. 
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1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Poli de dezvoltare 
urbană” – Alocare financiară: 28,19 milioane euro. 

Acest subdomeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de municipiile Arad şi 
Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană pentru Regiunea Vest prin HG 
nr.998/2008.   

financiară:  

140,97 
milioane euro 

1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Poli de creştere” – 
Alocare financiară: 70,49 milioane euro. 

Acest subdomeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de municipiul 
Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea Vest, potrivit Hotărârii de 
Guvern nr. 998/2008. 

Axa Prioritară 
2: 

ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii 

regionale şi 
locale de 
transport 

 

Alocare 
financiară:  

88,84 milioane 
euro 

2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane 
– inclusiv construcŃia /reabilitarea şoselelor de centură” - Alocare financiară: 
88,84 milioane euro. 

• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 338,96 milioane 
euro 

• Contractate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 65,61 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 35 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă  de 219  milioane euro 

• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 54,35 milioane euro 
• Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 31.08.2009, întrucât 

finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a depăşit cu 
220% alocarea regională. 

 

 

Axa Prioritară 

3.1: „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate” - Alocare financiară: 17,59 milioane euro. 

• Total depuse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,09 milioane 
euro 
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• Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,02 milioane euro 
• În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 

2,61 milioane euro 
• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 2,46 milioane euro  
• Suma rămasă disponibilă: 13,96 milioane euro 
3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” - Alocare financiară: 10,08 milioane euro. 

• Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,63 milioane 
euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 0,30 milioane euro 
• În evaluare/precontractare: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 

3,66 milioane euro 
• Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 1,67 milioane euro  
• Suma rămasă disponibilă: 6,12 milioane euro 
3.3: „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru 
intervenŃii în situaŃii de urgenŃă” - Alocarea financiară:  10,08 milioane euro.  

• Va fi depus un singur proiect de către AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară constituită din toate cele patru Consilii JudeŃene din 
Regiunea Vest.  

3: 
ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii 

sociale 

 

Alocare 
financiară: 

66,62 milioane 
euro 

3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă” - Alocare financiară: 28,87 milioane euro. 

• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 38,22 milioane 
euro 

• Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanŃare 
• În evaluare/precontractare: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de  

32,52 milioane euro 
• Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 5,70 milioane euro  
• Alocarea financiară a fost depăşită cu 12,64%. 
• Procedura de suspendare a depunerii de proiecte va fi declanşată când 

finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse va depăşi cu mai 
mult de 50% alocarea regională. 
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4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanŃă regională şi locală”- Alocare financiară: 27,81 milioane euro. 

• Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,67 milioane 
euro 

• Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanŃare 
• În evaluare/precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 

9,05 milioane euro 
• Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 14,62 milioane euro  
• Suma rămasă disponibilă: 18,76 milioane euro 
4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităŃi”- Alocarea financiară:  23,85 milioane euro. 

• Până în prezent nu a fost depus niciun proiect, atât în Regiunea Vest, cât şi 
la nivel naŃional 

 

 

Axa Prioritară 
4:  

Sprijinirea 
dezvoltării 
mediului de 

afaceri regional 
şi local  

 

 Alocare 
financiară:  

72,35 milioane 
euro 

4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” -  Alocare financiară: 
20,69 milioane Euro. Alocarea financiară pentru primul apel  de proiecte cu 
termen limită 16 iunie 2008, a fost de 4,08 milioane  euro. 

• Total depuse: 79 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,63 milioane 
euro 

• Contractate: 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 3,42 milioane 
euro 

• Respinse/Retrase: 40 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 3,21 
milioane euro  

• Suma rămasă disponibilă: 17,27 milioane euro 
• În luna septembrie 2009 se estimează că va fi lansată, de către AMPOR, o 

nouă cerere de proiecte cu depunere continuă pe acest domeniu de 
intervenŃie. 

 

 

Axa Prioritară 

5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea  /modernizarea infrastructurilor conexe” - Alocare financiară: 23,85 
milioane euro. 

• Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,56 milioane 
euro 
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• Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 10,66 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 
17,59 milioane euro 

• Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 2,31 milioane euro  
• Alocarea financiară a fost depăşită cu 18,44%. 
• Procedura de suspendare a depunerii de proiecte va fi declanşată când 

finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse va depăşi cu mai 
mult de 50% alocarea regională. 

5:  

Dezvoltarea 
durabilă  şi 
promovarea 
turismului –  

Alocare 
financiară: 

 47,74 milioane 
euro 

5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice” - 
Alocare financiară: 23,89 milioane euro. 

• A fost suspendată, în data de 19 decembrie 2008, de către AM POR, 
depunerea de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie  

• Total depuse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,3 milioane 
euro 

• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,28 milioane 
euro 

• Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 11,02 milioane euro  
• Suma rămasă disponibilă: 18,61 milioane euro 
• În luna septembrie 2009 se estimează că va fi redeschis de către AMPOR 

acest domeniu de intervenŃie. 
Valorile proiectelor au fost calculate conform instrucŃiunilor AM POR la cursul 1EURO=4,1975 lei 

Mai multe informaŃii despre POR 2007 – 2013 puteŃi afla de pe paginile de internet 
www.adrvest.ro, www.inforegio.ro şi www.mdrl.ro. 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 0256 – 
491981/491923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - DirecŃia Resurse 
Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


