
 
                                 

Guvernul României 
                                          

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

	   	   	  

Timişoara, 10 februarie 2011 
	  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României!	  

	  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
Str. Proclamaţia 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	  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are un număr mare de proiecte  
Regio – Programul Operaţional Regional din Regiunea Vest în portofoliu  

 
 

685 proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
(ADR Vest) în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Regio - Programul Operaţional 
Regional (Regio). Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 
milioane euro. 

Regiunea Vest a reuşit, până în prezent, contractarea unui număr de 131 de proiecte cu o valoare 
totală de aproximativ 345 milioane euro, 250 milioane de euro reprezentând valoarea finanţării 
nerambursabile. 395 de proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecţie sau precontractare, 
având o valoare totală a finanţării de aproximativ 800 milioane euro, dintre care aproximativ 600 
milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile.  
 
Având în vedere numărul mare de proiecte depuse spre finanţare în cadrul Regio – Programul 
Operaţional Regional, în Regiunea Vest, în prezent mai pot fi accesate fonduri nerambursabile în cadrul 
acestui program doar pentru: sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor (axa prioritară 1, poli de 
dezvoltare urbană şi poli de creştere), dotarea bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă (axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.3) şi reabilitarea siturilor poluate şi 
neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi (axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.2). 
 
O situaţie detaliată a implementării Regio în Regiunea Vest, în funcţie de axele prioritare ale 
programului, se regăseşte pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, la secţiunea POR 2007 – 2013 / 
Informare şi publicitate POR şi helpdesk / Stadiul implementării POR 2007 - 2013 în Regiunea Vest  
(http://www.adrvest.ro/attach_files/stadiu_por.pdf). 
 
În vederea solicitării de informaţii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon / fax 
0256 – 491.981 / 0256 – 491.923, persoană de contact doamna Miruna VITCU, Director al Direcţiei 
Resurse Umane şi Comunicare, miruna.vitcu@adrvest.ro.   
 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la Regio - Programul Operaţional Regional vă rugăm să 
consultaţi paginile de internet www.adrvest.ro şi www.inforegio.ro. 


