
 

Guvernul României 

 

 

 
 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

   

Timişoara, 14 iulie 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 

Comunicat de  presă 

O şcoală şi un cămin dedicat vârstnicilor vor fi reabilitate în Regiunea Vest prin 

Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest anunŃă semnarea a încă 2 contracte de 

finanŃare pentru proiecte din Regiunea Vest. Cele două proiecte pentru care s-au semnat 
contractele de finanŃare sunt: 

• proiectul „Complex servicii pentru vârstnici” realizat de Consiliul Local al 
Municipiului Orăştie 

• proiectul „Extindere spaŃii de studiu şi reabilitare corp de şcoală la Colegiul 

Economic al Banatului Montan” realizat de Consiliul Local al  Municipiului ReşiŃa 

Cele două proiecte au o valoare totală cumulată de aproximativ 14,23 milioane lei (3,41 
milioane euro) şi o valoare cumulată aproximativă a finanŃării nerambursabile de 11,41 

milioane lei (2,74 milioane euro). 
 
Proiectul „Complex servicii pentru vârstnici” primeşte finanŃare prin Programul OperaŃional 
Regional 2007 – 2013, în cadrul axei prioritare 3 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, 
domeniul major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”, iar cel de-al doilea proiect, „Extindere spaŃii de studiu şi 
reabilitare corp de şcoală la Colegiul Economic al Banatului Montan”, va fi finanŃat în cadrul 
domeniului major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă” al aceleiaşi axe prioritare. 
 

*** 
 
Prin proiectul „Complex servicii pentru vârstnici” se doreşte o îmbunătăŃirea a sistemului 
de protecŃie a persoanelor vârstnice din Orăştie. Astfel, rezultatele estimate pentru acest 
proiect vizează reabilitarea unui centru rezidenŃial pentru vârstnici cu o capacitate de 40 de 
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locuri – dintre care, 10 locuri sunt pentru asistarea în cursul zilei - şi oferirea de servicii 
integrate ce cuprind cazarea, masa, asistenŃa medicală şi consilierea psihologică. Centru 
pentru vârstnici va fi complet utilat prin acest proiect, în vederea alinierii la standardele 
comunitare în privinŃa asigurării securităŃii sociale. În acest sens, centru va fi mobilat şi 
echipat cu dotări specifice fiecărui spaŃiu. Proiectul se va implementa pe parcursul a 15 luni. 
 

*** 
 

„Extindere spaŃii de studiu şi reabilitare corp de şcoală la Colegiul Economic al 

Banatului Montan” este proiectul ce vizează îmbunătăŃirea calităŃii procesului de învăŃământ 
prin asigurarea de condiŃii optime în cadrul Colegiului Economic al Banatului Montan. Printre 
rezultatele estimate ale proiectului se numără extinderea spaŃiului de studiu, reabilitarea 
clădirii şi refacerea instalaŃiilor electrice, sanitare şi de încălzire, precum şi dotarea cu 
echipamente a şcolii. Proiectul se va implementa pe parcursul a 18 luni. 
 

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


