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Comunicat de  presă 

186 de proiecte depuse în Regiunea Vest pentru finanŃare prin          

POR 2007 – 2013 

186 de proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 

Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013),  în 

vederea solicitării de finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 

(POR 2007 - 2013). În funcŃie de domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost depuse proiectele, 
situaŃia centralizatoare a acestora este următoarea: 

• 24 de proiecte în cadrul domeniului major de intervenŃie1.1 – “Planuri integrate de 
dezvoltare urbană” 

• 35 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei 
de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/ reabilitarea şoselelor de centura“.   

Întrucât în Regiunea VEST, valoarea totală solicitată prin proiectele depuse şi aflate în 
proces de evaluare şi selecŃie, depăşeşte cu mai mult de 50% valoarea totală alocată pentru 
acest domeniu de interveŃie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, în calitate de 
Autoritate de Management pentru POR 2007 - 2013 (AM POR), a decis suspendarea depunerii 
de cereri de finantare pentru aceasta componentă începând cu 31 august 2009. 

• 8 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” 

• 8 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea / echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

• 15 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 3.4 – „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente 
a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă” 

• 3 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanŃă regională şi locală” 
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• 79 de proiecte pe domeniul major de intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor“  

• 6 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe“  

• 8 proiecte pe domeniul major de intervenŃie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii 
serviciilor turistice“. 

Dintre cele 186 de proiecte depuse la sediul ADR Vest, au fost contractate până în prezent 49, valoarea 
finanŃării nerambursabile a acestora fiind de 80 milioane euro, 5 proiecte se află în faza 
precontractuală (cu o valoare a finanŃării nerambursabile solicitate de 14,1 milioane euro), iar 62 de 

proiecte sunt în diferite faze de evaluare şi selecŃie (cu o valoare a finanŃării nerambursabile 
solicitate de 228,1 milioane euro). 

Mai multe informaŃii despre POR 2007 – 2013 puteŃi afla de pe paginile de internet www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro şi www.mdrl.ro. 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 0256 – 
491981/491923, persoană de contact: d-ra Oana Chelu, Specialist RelaŃii Publice, e-mail: 
oana.chelu@adrvest.ro .  
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