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Regiunea Vest – oameni perseverenţi, poveşti interesante şi  

proiecte de succes 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest lansează, astăzi, la Timişoara, la Librăria 
Humanitas „Joc secund”, începând cu ora 12.00, campania de publicitate pentru 
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială - program care finanţează proiecte 
de dezvoltare regională. În cadrul acestei lansări este difuzat filmul de promovare al 
unuia din proiectele de succes ale Regiunii Vest, film intitulat „Reşiţa – între aurul 
medaliilor şi rugina nepăsării. Povestea înotului reşiţean – tradiţie, pasiune, 
speranţă”, proiectul fiind intitulat „Complex de sport şi sănătate” şi realizat de 
Primăria Reşiţa cu finanţare obţinută prin intermediul programului Phare Coeziune 
Economică şi Socială. 
 
Acest material face parte din campania de informare despre programul Uniunii 
Europene, Phare – Coeziune Economică şi Socială (Phare CES) care a fost lansată la 
Bucureşti în data de 6 noiembrie. Sub motto-ul „Oameni, perseverenţă, speranţă”, 
campania presupune difuzarea, pe canalele naţionale şi locale de televiziune, timp 
de opt săptămâni, a zece filme documentare şi un spot TV care acoperă toate 
domeniile de intervenţie a programului Phare CES, de la reabilitarea de centre 
urbane şi şcoli profesionale, până la crearea de noi locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 
 
Cele peste 2.200 de proiecte care au primit până acum finanţare de la Uniunea 
Europeană prin programul Phare Coeziune Economică şi Socială sunt de 
infrastructură de afaceri, de transport şi turism, servicii sociale, cursuri de instruire 
pentru şomeri şi angajaţi, sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii, reabilitare a 
unor clădiri şi şcoli şi au o valoare totală de aproximativ 400 de milioane de Euro. 
Până la sfârşitul implementării programului Phare 2006, investiţiile totale pe 
componenta CES vor atinge un miliard de Euro, fiind cea mai concretă modalitate de 
pregătire pentru fondurile structurale şi de coeziune la care România va avea acces 
după aderare. 
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