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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest: 42 de proiecte pentru reabilitarea de drumuri şi şosele 

de centură din fonduri europene 

 

Proiecte în valoare de aproape 285 milioane euro (1 euro = 4,2135 lei: curs 

Inforeuro pentru luna iulie) au fost depuse în Regiunea Vest, în cadrul domeniului 

de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi 

urbane-inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură” al Programului 

OperaŃional Regional 2007 - 2013, depăşind cu 230% alocarea financiară pentru 

Regiunea Vest. Alocarea financiară pentru domeniul major de intervenŃie 2.1, pentru 

Regiunea Vest, este de 88,84 milioane euro. 

Dintre cele 42 de proiecte depuse spre finanŃare, 8 proiecte – în valoare de peste 65 

milioane euro - au fost contractate deja, iar celelalte 34 de proiecte se află în 

diferite etape de evaluare. Proiectele aprobate, ce nu intră în suma alocată, vor fi 

trecute pe o listă de rezervă şi pot face obiectul unei alte surse de finanŃare.  

 

Vă reamintim că luni, 31 august 2009, ora 12:00, a fost termenul limită pentru 

depunerea de cereri de finanŃare pentru proiectele ce vizează reabilitarea şi 

modernizarea de drumuri, inclusiv construcŃia / reabilitarea de şosele de centură 

(domeniul de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 

judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură” al 

Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013). 
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O reprezentare a proiectelor pentru infrastructura de drumuri, depuse de fiecare 

judeŃ al Regiunii Vest, arată în felul următor: 

• JudeŃul Arad a depus spre finanŃare 12 proiecte în valoare de aproape 99 

milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de JudeŃul Arad reprezintă 

34,98% din valoare totală a proiectelor depuse spre finanŃare în Regiunea Vest. 

• JudeŃul Caraş - Severin a depus spre finanŃare 5 proiecte în valoare de 44 

milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de JudeŃul Caraş – Severin  

reprezintă 15,46% din valoare totală a proiectelor depuse spre finanŃare în 

Regiunea Vest. 

• JudeŃul Hunedoara a depus spre finanŃare 18 proiecte în valoare de aproape 

92 milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de JudeŃul Hunedoara 

reprezintă 32,11% din valoare totală a proiectelor depuse spre finanŃare în 

Regiunea Vest. 

• JudeŃul Timiş a depus spre finanŃare 7 proiecte în valoare de aproape 50  

milioane euro. Valoarea totală a proiectelor depuse de JudeŃul Timiş reprezintă 

17,45% din valoare totală a proiectelor depuse spre finanŃare în Regiunea Vest. 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la tel./ fax: 

0256 – 491981, 491923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU – Director, DirecŃia 

Resurse Umane şi Comunicare în cadrul ADR Vest.  

InformaŃii referitoare la POR 2007 - 2013 puteŃi găsi accesând www.adrvest.ro sau 

www.inforegio.ro. 
 


