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Comunicat de  presă 

Semnarea contractului de finanŃare  

„Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului Buziaş”,  

proiect depus de Consiliul JudeŃean Timiş în parteneriat cu Consiliul Local Buziaş 

în cadrul  

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 

 
Luni, 27 aprilie 2009, a avut loc la sala festivă a Muzeului Banatului, ceremonia de semnare a 

contractului de finanŃare pentru proiectul „Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 

km” din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 

20.140.007,73 lei  dintre care, 15.716.795 lei reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile acordate de 

către Uniunea Europeană.  

 

La acest eveniment au participat domnul Constantin Ostaficiuc – Preşedinte al Consiliului JudeŃean 

Timiş şi domnul 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 pentru acest proiect a fost semnat de către coordonatorul parteneriatului din 

cadrul proiectului, respectiv domnul Constantin Ostaficiuc,  în calitate de Preşedinte al Consiliului 

JudeŃean Timiş. Proiectul vizează acordarea de fonduri europene, prin intermediul Programului 

OperaŃional Regional 2007 – 2013, pentru „Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 

km”, în vederea îmbunătăŃirii infrastructurii de transport rutier local, interzicerea traficului greu  de 

tranzit în zona centrală  a oraşului şi deservirea rutieră directă a platformei  industriale existente în 

partea de nord a oraşului. De asemenea, este vizată dezvoltarea economico – socială şi a potenŃialului 

turistic a oraşului şi a staŃiunii balneare Buziaş, prin reabilitarea şi modernizarea legăturilor directe de 

transport către principalul pol de dezvoltare din zonă, oraşul Buziaş. 

 

Contractul de finanŃare pentru proiectul „Centură Nord – Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L = 4,3 

km” este cel de-al şaselea contract semnat în Regiunea Vest pentru domeniul major de intervenŃie  2.1 

„Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 

construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”. 
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Astfel, la ora actuală, au fost semnate 41 de contracte de finanŃare din POR în Regiunea Vest, în 

valoare totală de 291.007.183,80 lei (aproximativ 72.386.245,41 Euro) şi încă 24 de proiecte în valoare 

totală de 373.960.528,52 (aproximativ 93.020.379,22 Euro) lei se află în diferite etape de verificare a 

îndeplinirii condiŃiilor de finanŃare 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  

• Consiliul JudeŃean Timiş: Tel: 0256 - 406300, 0256 - 406400, 0256 – 406500 / Fax: 406306, 

406675, e-mail: cjt@cjtimis.ro, persoană de contact: d-na Jana Lavrits - Purtător de Cuvânt. 

 

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

www.mdrl.ro. 


