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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
 

Şapte proiecte din Regiunea Vest urmează să obţină finanţare de la 
Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2006 „Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu”. 
 
În cadrul programului Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială – „Schema de investiţii 
pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” au fost 
depuse 18  propuneri de proiecte aferente Regiunii Vest.  
 

Astfel, în urma procesului de evaluare a proiectelor depuse, 7 proiecte din Regiunea Vest 
urmează să obţină finanţare de la Uniunea Europeană în cadrul acestui program, după cum 
urmează: 
 

1. Consiliul Local Găvojdia - Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele 
Gavojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca, judeţul Timiş 

2. Consiliul Local Călan - Extinderea reţelei de canalizare pentru strada Crişeni şi 
localitatea componentă Streisângeorgiu, aparţinătoare oraşului Călan 

3. Consiliul Local Ineu - Ineu Eco Logic - proiect pentru reabilitarea şi extinderea 
sistemului de alimentare cu apă Ineu – Sud 

4. Consiliul Local Berzasca - Extindere reţea de alimentare cu apă şi contorizare în 
localitatea Berzasca 

5. Consiliul Local Comloşul Mare - Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa în comuna Comloşu Mare - localităţile aparţinătoare Comloşu 
Mare şi Lunga 

6. Consiliul Local Băiţa - Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în comunele 
Băiţa şi Vălişoara 

7. Primăria Chişineu Criş - Extindere reţea canal menajer în oraşul Chişineu Criş, piaţa 
Avram Iancu, judeţul Arad 

 
Prin urmare, beneficiarii vor semna contractele de finanţare cu ADR Vest şi cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, urmând apoi să demareze etapa de 
implementare a proiectelor.  
 



Schema de finanţare „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public 
în sectoarele prioritare de mediu” se adresează autorităţilor publice locale care reprezintă 
localităţi cu până la 50.000 locuitori.  
 
Regiunii Vest i-a fost alocată suma de 4.575.000,00 milioane Euro.  
 
Obiectivul principal al schemei de finanţare este asigurarea sprijinului pentru Guvernul 
României pentru dezvoltarea şi implementarea unui program naţional integrat multianual 
în diferite sectoare ale mediului.  
 
Sectoarele din domeniul mediului care vor fi finanţate în cadrul acestei scheme de 
finanţare sunt: 

• gestionarea deşeurilor  
• gospodărirea apelor şi a apelor uzate. 

 
Persoană de contact din cadrul ADR Vest: Miruna Vitcu – Director Direcţia Resurse Umane 
şi Comunicare în cadrul ADR Vest, tel./ fax: 0256-491923, 0256-491981, adresă de e-mail: 
miruna.vitcu@adrvest.ro. 
       



 
 
 
 
 
 
 
 


