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Comunicat de  presă 

Semnarea contractului de finanŃare  

„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”,  

proiect depus de Consiliul Local al Municipiului Arad în cadrul  

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 
Vineri, 27 februarie 2009, a avut loc în sala festivă a Primăriei Municipiului Arad, ceremonia 

de semnare a contractului de finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric 

Vechi al Municipiului Arad” din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 

Valoarea totală a proiectului este de 58.782.037 lei  dintre care 44.737.544,88 lei reprezintă 

valoarea solicitată pentru realizarea proiectului.  

La acest eveniment au participat domnul Vasile Blaga – Ministru, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi LocuinŃei, domnul Gheorghe Falcă – Primar, Primăria Municipiului Arad, domnul 

Nicolae IoŃcu – Preşedinte, Consiliul JudeŃean Arad, domnul LaurenŃiu Călin BibarŃ, Prefect, 

InstituŃia Prefectului - JudeŃul Arad şi Sorin Maxim – Director general al ADR Vest. Acestora  li 

s-au alăturat alŃi reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale, precum şi  reprezentanŃi ai 

presei din Regiunea Vest.  

Contractul de finanŃare al Consiliului Local al Municipiului Arad vizează acordarea de fonduri 

europene, prin intermediul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, pentru 

„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”, în vederea creşterii 

atractivităŃii turistice a Municipiului Arad şi a judeŃului Arad, prin reabilitarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – istoric şi modernizarea infrastructurilor 

conexe. Proiectul presupune lucrări de execuŃie la sistemul rutier, lucrări la reabilitare a 

podului Traian, a utilităŃilor conexe (reŃea canalizare, reŃea alimentare cu apă, iluminat 

public), precum şi lucrări la clădirea Preparandiei, clădire istorică din centrul oraşului Arad.  

Consiliul Local al Municipiului Arad îşi propune să crească numărul turiştilor veniŃi să viziteze 

Aradul, precum şi numărul vizitatorilor Muzeului Tematic al Preparandiei Romane ca urmare a 

realizării proiectului de „Reabilitare a Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”. 
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Contractul de finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului 

Arad” este cel de-al şaselea contract semnat în Regiunea Vest, acesta adăugându-se  

celorlalte cinci contracte de finanŃare semnate deja în Regiunea Vest. Astfel, la ora actuală, 

suma totală a proiectelor contractate se ridică la 249.949.235,11 lei, iar 55 proiecte se află în 

curs de contractare, din totalul de 122 proiecte depuse la sediul ADR Vest, în vederea 

obŃinerii finanŃării prin intermediul POR 2007 – 2013. 

 

Programul Operațional Regional (POR) reprezintă programul prin care Uniunea Europeană 

finanțează proiecte locale şi regionale în România în perioada 2007-2013. Valoarea fondurilor 

alocate pentru Regiunea Vest este de 439,67 milioane de euro şi  reprezintă 10,34 % din 

totalul fondurilor alocate României prin POR în perioada menționată. AgenŃia pentru 

Dezvoltare Regională Vest implementează acest program în Regiunea Vest, în calitate de 

Organism Intermediar pentru POR. POR finanŃează proiecte care contribuie la modernizarea 

celor opt regiuni de dezvoltare ale Ńării prin investiŃii publice în dezvoltare urbană, în 

infrastructura de transport, socială, de afaceri şi  infrastructura turistică, pe următoarele axe 

prioritare de dezvoltare:  

• Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor  -  poli urbani de creştere (Axa 1),  
• ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale(Axa 2),   
• ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale (Axa 3),  
• Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local (Axa 4),  
• Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Axa 5) 
• AsistenŃă tehnică (Axa 6) 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi:  

• ADR Vest: tel./fax 0256 – 491981/491923, persoană de contact: d-na Miruna Vitcu – 

Director, DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro  

• Primăria Municipiului Arad: tel./fax 0257 – 281 850 / 0257 - 284 764 sau 0257 – 253 842, 

persoană de contact: d-na Corina Drăghici - Purtător de Cuvânt, e-mail: 

corinadraghici@primariaarad.ro  

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

www.inforegio.ro sau www.mdrl.ro. 


