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Comunicat de  presă 
În Regiunea Vest s-au mai semnat trei contracte de finanŃare prin   

Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 
 
Astăzi, 10 decembrie 2010, a avut loc la Timişoara semnarea contractului de finanŃare pentru 
proiectul „Restaurarea şi refuncŃionalizarea Castelului Huniade al Muzeului Banatului Timişoara”. 
De asemenea, în oraşul Sânnicolau Mare, s-au mai semnat încă două proiecte din cadrul Planului 
Integrat de Dezvoltare Urbană Oraşul Sânnicolau Mare: „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii 

urbane a oraşului Sânnicolau Mare prin realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare, sisteme de 

gestionare a apelor pluviale de suprafaŃă, modernizare parcuri” şi „Prevenirea criminalităŃii şi 

creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin monitorizare video”. 
 
Contractele de finanŃare au fost semnate în prezenŃa reprezentanŃilor beneficiarilor, precum şi a  
reprezentanŃilor autorităŃilor care gestionează implementarea Programului OperaŃional Regional: 
doamna Elena Udrea – Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi reprezentant al 
AutorităŃii de Management pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, domnul Constantin 
Ostaficiuc – Preşedinte, Consiliul JudeŃean Timiş, domnul DănuŃ Groza – Primar, Primăria Oraşului 
Sânnicolau Mare şi domnul Sorin Maxim – Director general, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest – 
Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest. 
 
Proiectele contractate astăzi prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 au o valoare totală 
de aproximativ 137,99 milioane lei (aproximativ 32,59 milioane euro) şi o valoare aproximativă a 
finanŃării nerambursabile de 99,40 milioane lei (aproximativ 23,48 milioane euro). 

 
*** 

Astfel, proiectul Consiliului JudeŃean Timiş, „Restaurarea şi refuncŃionalizarea Castelului Huniade 

al Muzeului Banatului Timişoara”, primeşte finanŃare în cadrul domeniului major de intervenŃie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe”, axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 52.487.881,70 lei (aproximativ 12,40 milioane euro) iar valoarea 
finanŃării nerambursabile este de 33.694.083,37 lei (aproximativ 7,96 milioane euro). 
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Proiectul „Restaurarea şi refuncŃionalizarea Castelului Huniade al Muzeului Banatului Timişoara” 
vizează restaurarea Castelului Huniade al Muzeului Banatului, modernizarea unei suprafeŃe de 
12.833,71 mp, crearea a 50 de noi locuri de muncă în faza de execuŃie a construcŃiilor, crearea a 5 noi 
locuri de muncă în cadrul Muzeului Banatului, creşterea numărului de turişti / vizitatori cu 28,29%, 
precum şi amenajarea de facilităŃi de acces pentru persoane cu mobilitate redusă. Proiectul se va 
desfăşura pe parcursul a 48 de luni. 
 

*** 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) a Oraşului Sânnicolau Mare „Un oraş modern şi sigur” 
vizează ridicarea, în termen de 7 ani, cu cel puŃin 30% a nivelului de trai al locuitorilor oraşului 
Sânnicolau Mare prin consolidarea sectorului economic şi întărirea colaborărilor naŃionale şi 
internaŃionale. Cele două proiecte din cadrul PIDU al Oraşului Sânnicolau Mare pentru care s-au semnat 
contractele de finanŃare au fost depuse de către Consiliul Local al Oraşului Sânnicolau Mare în cadrul 
domeniului major de intervenŃie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”/ Subdomeniu „Centre 
urbane”, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. 
 
În cadrul proiectului „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane a oraşului Sânnicolau 

Mare prin realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare, sisteme de gestionare a apelor pluviale de 

suprafaŃă, modernizare parcuri” se estimează obŃinerea următoarelor rezultate: asfaltarea a 10,67 
km de străzi orăşeneşti (drumuri şi trotuarele aferente), reabilitarea a 32,48 km de trotuare, realizarea 
a 2000 mp alei în parcuri, crearea a 30 de locuri de muncă în faza de execuŃie a lucrărilor. 
Implementarea proiectului se va desfăşura pe parcursul a 26 de luni. 
 
Valoare totală a proiectului este de 83.641.844,60 lei (aproximativ 19,75 milioane euro), iar valoarea 
finanŃării nerambursabile este de 64.235.751,95 lei (aproximativ 15,17 milioane euro). 
 
 
În cadrul proiectului „Prevenirea criminalităŃii şi creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin 

monitorizare video” se va achiziŃiona şi implementa un sistem modern de monitorizare video (35 de 
camere de supraveghere şi 1 dispecerat specializat). Proiectul se va implementa pe parcursul a 8 luni. 
 
Proiectul are o valoare totală de 1.855.957,60 lei (aproximativ 0,44 milioane euro) şi o valoare a 
finanŃării nerambursabile de 1.466.805,20 lei (aproximativ 0,35 milioane euro).  
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*** 
În cadrul Programului OperaŃional Regional la nivelul Regiunii Vest, au fost depuse, până în acest 
moment, 679 de proiecte în vederea obŃinerii de finanŃare nerambursabilă. Din totalul proiectelor 
depuse, pentru 123 de proiecte - cu o valoare totală de aproximativ 324 milioane euro şi o valoare a 
finanŃării nerambursabile de aproximativ 234 milioane euro – s-au semnat contractele de finanŃare. De 
asemenea, 422 de proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă, având o 
valoare totală de aproximativ 793 milioane euro, dintre care aproximativ 605 milioane euro reprezintă 
valoarea finanŃării nerambursabile. 
 

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


