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Comunicat de  presă 

Sistemul rutier din Municipiul Vulcan se modernizează cu finanŃare nerambursabilă 

prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013  
 

 

A fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Modernizarea sistemului rutier 

central al Municipiului Vulcan”. Proiectul realizat de Consiliul Local al Municipiului Vulcan 
are o valoare totală de aproximativ 7.348 milioane euro dintre care, 5.730,07 milioane euro 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 
 
Proiectul „Modernizarea sistemului rutier central al Municipiului Vulcan” primeşte 

finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, în cadrul axei prioritare 2 
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul de intervenŃie 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - inclusiv construcŃia 
/ reabilitarea şoselelor de centură”.  
 
Prin acest proiect, se doreşte fluidizarea traficului din oraş, reducerea timpului de călătorie în 
cadrul municipiului Vulcan, creşterea gradului de siguranŃă al populaŃiei prin amenajarea de 
zone pietonale, piste pentru biciclişti, refugii pentru mijloacele de transport în comun, căi de 
acces pentru persoane cu handicap/dizabilităŃi şi locuri de parcare. De asemenea, proiectul îşi 
propune reducerea consumului de energie electrică pentru iluminatul public, precum şi 
mărirea suprafeŃelor de spaŃii verzi. 
 
În acest context, rezultatele estimate pentru proiect vizează reabilitarea/modernizarea a 
3.239,05 ml de străzi, 16.239,89 mp de trotuar modernizat/reabilitat, realizarea de piste 
pentru biciclişti cu o suprafaŃă de 3.072,46 mp, 218 locuri de parcare construite, 9.060,86 mp 
de spaŃii verzi reamenajate şi eliminarea completă a costurilor pentru energie electrică prin 
folosirea energiei verzi.    
 
Acest contract de finanŃare este cel de-al 12-lea contract de finanŃare semnat în cadrul 

domeniului major de intervenŃie 2.1 în Regiunea Vest. 



 

Guvernul României 

 

 

 
 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

   

Timişoara, 28 iunie 2010 
 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 
Str. ProclamaŃia de la Timişoara, nr. 5, Timişoara 300054, România 

Tel: +40-256-491923, fax: +40-256-491981 
e-mail: office@adrvest.ro, www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

 
Până în acest moment, în Regiunea Vest, au fost contractate 64 de proiecte cu o valoarea 
totală de aproximativ 188 milioane euro dintre care, aproximativ 144 milioane de euro 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile, iar cele 267 de proiectele aflate în diferite 

faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare au o valoare totală a finanŃării de 
aproximativ 827 milioane euro dintre care, aproximativ 632 milioane euro reprezintă 
valoarea finanŃării nerambursabile. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de 
ADR Vest, este de 416,52 milioane euro. 

 

InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 
– 2013 în Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest – www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013  

(http://www.adrvest.ro/attach_files/Stadiul%20POR%20Reg%20Vest%2023.06.2010.pdf)  

 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de contact: 
doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail 
miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


