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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest - noi contracte de finanŃare se semnează în cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 

Joi, 9 iulie 2009, a avut loc la sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean Caraş - Severin, ceremonia de 
semnare a contractelor de finanŃare pentru următoarele proiecte:  „Modernizare  DJ 582, Văliug – 
Slatina Timiş, din judeŃul Caraş – Severin”, „Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru 
persoane vârstnice din Jimbolia” şi „Modernizare (Ranforsare) strada Republicii – Cimpa  din oraşul 
Petrila” din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectelor mai sus 
menŃionate este de 146 milioane de lei, dintre care 110 milioane de lei reprezintă valoarea finanŃării 
nerambursabile acordată de către Uniunea Europeană.  
 

La acest eveniment au participat domnul Vasile Blaga – Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
LocuinŃei, domnul Sorin Frunzăverde – Preşedinte al Consiliului JudeŃean Caraş – Severin şi Preşedinte 
al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Gabriel Friptu – Directorul general al AutorităŃii 
de Management pentru Programului OperaŃional Regional şi domnul Sorin Maxim – Director general al 
ADR Vest. Acestora li s-au alăturat: domnul Ilie Păducel – Primar al oraşului Petrila, domnul Gabor Kaba 
- Primar al oraşului Jimbolia, reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest precum şi 
reprezentanŃi ai presei din Regiunea Vest.  

Proiectul  „Modernizare  DJ 582, Văliug – Slatina Timiş, din judeŃul Caraş – Severin”, realizat de 
către Consiliul JudeŃean Caraş – Severin, vizează acordarea de fonduri europene, prin intermediul 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, pentru îmbunătăŃirea gradului de accesibilitate a 
teritoriului judeŃului Caraş – Severin. Sunt deasemenea vizate creşterea  competitivităŃii acestuia ca 
locaŃie pentru afaceri, precum şi valorificarea potenŃialului turistic al zonei Semenic. Astfel, prin 
implementarea proiectului se va contribui la creşterea rolului turismului în dezvoltarea Regiunii Vest.  
Valoarea totală a proiectului, depus în cadrul  domeniului major de intervenŃie  2.1 „Reabilitarea şi 
modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de 
centură” al POR 2007 - 2013, este de 121 milioane de lei. 

*** 
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Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârstnice din Jimbolia”, depus 
de către Consiliul Local Jimbolia în parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia,  
vizează îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii pentru serviciile sociale locale – în special a celor de 
îngrijire  a persoanelor vârstnice, precum şi asigurarea accesului egal la serviciile sociale locale pentru 
toŃi cetăŃenii. Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, şi cu o perioadă de 
implementare de 11 luni, a fost depus în cadrul domeniului major de intervenŃie 3.2 – “Reabilitarea 
modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” al POR 2007 – 2013. 

*** 

Proiectul „Modernizare (Ranforsare) strada Republicii – Cimpa  din oraşul Petrila”, depus de către 
Consiliul Local Petrila în cadrul  domeniului major de intervenŃie  2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură” al 
POR 2007 - 2013, este în valoare totală de 23 milioane de lei. Acesta vizează modernizarea 
infrastructurii de transport din oraşul Petrila în vederea facilitării accesului cetăŃenilor în zonă, 
aducându-şi contribuŃia la protecŃia mediului în oraş.  

La ora actuală, în Regiunea Vest, au fost semnate 49 de contracte de finanŃare în cadrul Programului 
OperaŃional Regional, în valoare totală de 442 milioane de lei (103 milioane Euro). Încă 31 de proiecte 
în valoare totală de 430 milioane lei (100 milioane Euro) se află în diferite etape de verificare a 
îndeplinirii condiŃiilor de finanŃare prin intermediul POR 2007- 2013. 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi:  

• ADR Vest: tel./fax 0256 – 491981/491923, persoană de contact: d-na Miruna Vitcu – Director, 
DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro  

• Consiliul JudeŃean Caraş - Severin: Tel-Fax: 0255 – 211407, e-mail: camelia.susco@cjcs.ro, 
persoană de contact: d-na Camelia  Şuşco – Consilier Preşedinte 

 

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


