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COMUNICAT DE PRESĂ 
Spre difuzare imediată 
Persoană de contact: Miruna VITCU 
 
Ref: Prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor în 
cadrul Programului „Investiţii în turism” 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest vă anunţă că, în conformitate cu 
ordinul 470/2004 al Ministerului Integrării Europene a fost aprobată prelungirea 
termenului pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul Subprogramului 
„Investiţii în turism” după cum urmează: 

• 16 februarie 2005 – la sediul ADR Vest 
• 18 februarie 2005 – la sediul Ministerului Integrării Europene 

 
Vă reamintim că obiectivul general al subprogramului îl reprezintă îmbunătăţirea 
infrastructurii de cazare şi a calităţii serviciilor din staţiunile turistice ale României, în 
scopul dezvoltării economice a acestor staţiuni. În cadrul subprogramului se finanţează 
modernizarea, reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor turistice ale întreprinderilor cu 
activităţi încluse în codul CAEN secţiunea H, „Hoteluri şi restaurante”. Bugetul total 
estimat al Subprogramului este de 407 miliarde lei. În cadrul Subprogramului, ajutorul 
financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are valori cuprinse 
între: 

• Suma minimă:     1 miliard lei 
• Suma maximă:     4 miliarde lei 

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 50% din costurile eligibile totale ale 
proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului. Fiecare 
solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 50% din costurile eligibile, 
aferente fiecărei linii bugetare ale bugetului proiectului, integral în numerar. 
 
Menţionăm, de asemenea, că pentru Regiunea Vest sunt eligibile următorele localităţi:  

• judeţul Timiş - Buziaş, Călacea; 
• judeţul Caraş – Severin – Băile Herculane, Crivaia, Secu, Semenic, Trei Ape; 
• judeţul Hunedoara – Geoagiu Băi, Straja, Vaţa; 
• judeţul Arad – Moneasa, Lipova. 

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact: d-na Miruna Vitcu. 
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