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Comunicat de  presă 

 

5 noi contracte de finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 au fost 
semnate în Regiunea Vest  

 
Vineri, 3 decembrie 2010 a avut loc, la Primăria Petroşani, semnarea a cinci contracte de finanŃare 
în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013, dintre care trei fac parte din Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroşani, iar celelalte două aparŃin Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană a Oraşului Petrila.  
 
Cele cinci proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanŃare şi care vor primi fonduri 
nerambursabile prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 sunt: 
 

• Reabilitare străzi zona centrală a Municipiului Petroşani, beneficiar - Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Petroşani, cu o valoare totală de 9.612.493,41 lei şi valoarea finanŃării 
nerambursabile de 7.616.652,12 lei; 

 

• Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul Municipiului Petroşani, beneficiar - Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Petroşani, cu o valoare totală de 19.503.905,21 lei şi 
valoarea finanŃării nerambursabile de 15.451.475,76 lei; 

 

• Sistem de supraveghere video în  zona centrală a Municipiului Petroşani, beneficiar - 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petroşani, cu o valoare totală de 676.177,63 lei şi 
valoarea finanŃării nerambursabile de 535.655 lei; 

 

• Modernizare străzi şi parcări  în zona Cap linie Petrila – Cap linie Lonea, beneficiar - 
Consiliul Local al Oraşului Petrila, cu o valoare totală de 63.930.075,89 lei şi valoarea finanŃării 
nerambursabile de 50.290.459 lei; 

 

• Reducerea infracŃionalităŃii în zona Cap linie Petrila – Cap linie Lonea din oraşul Petrila,  
beneficiar - Consiliul Local al Oraşului Petrila, cu o valoare totală de 583.997,98 lei şi valoarea 
finanŃării nerambursabile de 461.580 lei.  

 
În cadrul ceremoniei de semnarea a contractelor de finanŃare au participat: doamna Elena Udrea - 
Ministru, Ministerul 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 Tiberiu Iacob Ridzi, Primar al Municipiului Petroşani şi  
domnul Ilie Păducel, Primar al Oraşului Petrila. 
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Proiectele contractate au o valoare totală cumulată de aproximativ 94,31 milioane lei (aproximativ 
22,71 milioane euro) şi o valoare aproximativă a finanŃării nerambursabile de 74,36 milioane lei 
(aproximativ 17,56 milioane euro). 

 
Toate cele cinci proiecte primesc finanŃare în cadrul axei prioritare 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenŃie 1.1 - „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, subdomeniul „Centre urbane”. 
 
 

*** 
 
Alocarea financiară pentru subdomeniul „Centre urbane” din cadrul domeniul major de intervenŃie 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană” al Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest este de 
42,29 milioane euro. În acest moment, subdomeniul este închis, alocarea financiară fiind depăşită cu 
52,64%.  

 
În cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest, au fost depuse, până în 
acest moment, 678 de proiecte în vederea obŃinerii de finanŃare nerambursabilă. Din totalul proiectelor 
depuse, pentru 120 de proiecte - cu o valoare totală de aproximativ 291 milioane euro şi cu o valoare a 
finanŃării nerambursabile de aproximativ 210 milioane euro – s-au semnat contractele de finanŃare. De 
asemenea, 424 de proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă, având o 
valoare totală de aproximativ 824 milioane euro, dintre care aproximativ 628 milioane euro reprezintă 
valoarea finanŃării nerambursabile. 

 
*** 

 
InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional Regional în Regiunea 
Vest pot fi consultate pe pagina de internet a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – 
www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013.  
InformaŃii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele 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.  

 


