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Comunicat de  presă 

Noi contracte de finanŃare au fost semnate în Regiunea Vest  
prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 
Miercuri, 29 septembrie 2010, au fost semnate, la Arad, noi contracte de finanŃare prin Programul 
OperaŃional Regional 2007 - 2013 pentru proiecte din Regiunea Vest. Proiectele pentru care au fost 

semnate contractele de finanŃare sunt: 

• „Drumul vinului: Păuliş – Ghioroc – CovăsânŃ - Şiria” – beneficiar: Consiliul JudeŃean Arad 
(domeniul major de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, 

străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură”). Valoarea finanŃării 

nerambursabile pentru proiect este de 48.401.644,20 lei (11.622.159,20 euro).  

• „Reabilitare clădire Colegiul NaŃional Moise Nicoară” – beneficiar: Consiliul Local al 
Municipiului Arad (domeniul major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă”). Valoarea finanŃării nerambursabile 

pentru proiect este de 39.621.280,44 lei (9.513.826,16 euro). 

• „Extindere şi modernizare Şcoală Generală Ioan Slavici Şiria” – beneficiar: Comuna Şiria 
(domeniul major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”). Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 2.670.725,79 

lei (662.902,99 euro). 

• „Reabilitarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă Pecica” – beneficiar: DirecŃia 
Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Arad (domeniul major de intervenŃie 3.2 

„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”).  

Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 2.869.303,38 lei (688.974,54 euro). 

• „Promovarea turismului arădean prin circuite culturale” – beneficiar: Consiliul Local al 
Municipiului Arad (domeniul major de intervenŃie 5.3 „Valorificarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităŃii regiunilor României ca destinaŃii 

turistice”). Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 811.282,22 lei 

(194.804,36 euro). 

 
Dintre aceste proiecte, primele patru vor fi gestionate prin intermediul AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest, iar 
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proiectul privind „Promovarea turismului arădean prin circuite culturale” va fi gestionat de către 
Organismul Intermediar pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
 
Valoarea totală a proiectelor contractate ieri este de 121.418.336 lei (29.154.861 euro) dintre care, 

94.464.236,03 lei (22.682.667,25 euro) reprezintă valoarea totală a finanŃării nerambursabile. 

 

Valoarea totală a proiectelor contractate ce urmează a fi gestionate prin intermediul AgenŃiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest este de 120.379.450,53 lei (28.905.405,21 euro) dintre care, 93.652.953,81  

lei (22.487.862,89 euro) reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 

 

 

Proiectele contractate vizează obiective precum reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri 

din Regiunea Vest, a infrastructurii educaŃionale, îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor sociale şi a 

infrastructurii acestora sau valorificarea potenŃialului turistic al regiunii. 

 

În cadrul ceremoniei de semnarea a contractelor de finanŃare au participat: doamna Elena Udrea 
(Ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului), domnul Sorin Maxim (director general  al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest - Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional 

Regional), precum şi beneficiarii de finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 

– 2013 pentru proiectele contractate - domnul Nicolae IoŃcu (preşedinte al Consiliul JudeŃean Arad),  

domnul Gheorghe Falcă (primar al Municipiului Arad) şi domnul Valentin Bot (primar al comunei Şiria).  

 

 

 

Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau 

www.mdrt.ro. 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de contact: doamna 

Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau 

la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  


