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COMUNICAT de PRESĂ 
 

Şedinţă de evaluare strategică  a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest (CRESC Vest) 

 
Astăzi, 19 martie 2008, a avut loc, în Sala 63 a Consiliului Judeţean Arad şedinţa de evaluare 
strategică a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest). În cadrul 
acestei şedinţe au fost supuse evaluării strategice următoarele proiecte depuse pentru a obţine 
finanţare prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 : 
 
Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Axa 
priorit
ară 

Domeniul 
Major de 

intervenţie 

Solicitant 
 

Bugetul total al 
proiectului 

1. Modernizare tronson Juliţa – Mădrigeşti, 
componenta      traseului turistic E68 – 
Moneasa 

2 2.1 Consiliul 
Judeţean Arad 

56.324.534,00 
RON 

2.  Centura Nord - Vest de ocolire a orasului 
Buzias, L=4,3 km 

2 2.1 Consiliul 
Judeţean Timiş 

20.140.008,00 
RON 

3.  Reabilitare drum judeţean DJ 592, 
Buziaş - Lugoj, km 25+000-54+200, 
L=29,2 km 

2 2.1 Consiliul 
Judeţean Timiş 

58.878.488,00 
RON 

4.  Reabilitare DJ 682, limita judet Arad – 
Periam – Saravale – Sannicolau Mare, km 
129+200 – 153+200, L = 24 km 

2 2.1 Consiliul 
Judeţean Timiş 

43.259.707,00 
RON 

 
 
Astfel, în cadrul şedinţei de evaluare strategică CRESC Vest au fost dezbătute, şi apoi aprobate 
strategic proiectele menţionate în tabelul de mai sus. În următoarea etapă Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) – organizată în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, urmează a fi informată despre decizia luată în cadrul 
şedinţei CRESC Vest.  Urmează apoi depunerea de către solicitanţi, la ADR Vest, a proiectului tehnic 
în vederea analizării acestuia de către reprezentanţii agenţiei. În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condiţiile procedurale, se va trece în cel mai scurt timp la semnarea contractelor şi la 
implementarea proiectelor. 
 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile. În cadrul acesteia, domeniul major de intrevenţie 2.1 
vizează  „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 
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Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest) reprezintă organismul 
regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării gradului în care proiectele 
finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 contribuie la atingerea 
obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi în scopul corelării în regiune a 
proiectelor finanţate/finanţabile din fonduri publice.  

 

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea 
de dezvoltare Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine Secretariatul Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică al Regiunii Vest (CRESC Vest). 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./ fax: 0256 – 491981, 
491923, persoană de contact: dna Miruna Vitcu – Şef departament resurse umane şi comunicare ADR 
Vest, iar pentru mai multe informaţii despre POR 2007 - 2013 accesaţi: www.adrvest.ro. 
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