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Ref: Lansarea regională a Schemei de Investiţii pentru Proiecte Mici 
de Gestionare a Deşeurilor din cadrul Programului Phare 2004 – 

Coeziune Economică şi Socială 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Hunedoara şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, a lansat la 
nivel regional astăzi, 31 ianuarie 2006, la Deva, Schema de Investiţii pentru Proiecte 
Mici de Gestionare a Deşeurilor, componentă a Programului Phare 2004 Coeziune 
Economică şi Socială.  
 
Lansarea, la nivel naţional, a acestui program de finanţare a avut loc la Bucureşti, în 
data de 24 ianuarie 2006. În vederea promovării acestei oportunităţi de finanţare şi în 
Regiunea Vest, ADR Vest a organizat, în colaborare cu Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Timişoara, un tur regional de informare a potenţialilor 
beneficiari. Seminariile de informare au avut loc la Timişoara, în data de 19 ianuarie, 
la Arad, în 20 ianuarie, şi la Reşiţa, în 23 ianuarie. 
 
La lansarea schemei au participat următorii: 

o domnul Mircea Moloţ, Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
o domnul Sorin Maxim, Director al Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest; 
o domnul Tiberiu Martonosy, Consilier Agenţia Regională pentru 

Protecţia Mediului Timişoara; 
o doamna Lucia Nedelcu, expert local pentru Regiunea Vest din partea 

firmei Hill International; 
o domnul Bertrand d’Estalenx, expert internaţional specialist în 

managementul deşeurilor din partea firmei Hill International. 
 



Suma alocată Regiunii Vest este de 3,123 milioane euro (din care 2,343 milioane 
euro din fonduri Phare şi 0,78 milioane euro de la Bugetul Naţional). Valoarea 
eligibilă minimă a unui proiect care poate fi solicitată este de 300.000 euro. 
Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 1.000.000 euro. Solicitantul 
trebuie să asigure minim 10% co-finanţare proprie. 
 
Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie: 

- să fie autorităţi publice locale aferente unei localităţi cu maxim 50.000 
locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi 
consilii judeţene 

- să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul. 
Solicitanţii pot acţiona individual sau se pot asocia într-un consorţiu cu alte 
organizaţii partenere. 
 
Obiectivul principal al programului este de a asigura atât asistenţă tehnică cât şi 
financiară autorităţilor publice locale responsabile  cu gestionarea deşeurilor  în 
regiuni, în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea 
selectivă.  
 
Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la 
protecţia mediului; 

• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării 
deşeurilor, proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea şi 
protejarea mediului înconjurător în zonele în care vor fi implementate;  

• Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;  
• Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a 

existat până acum un sistem public de salubrizare; 
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul 

asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.  
 
Termenul limită de depunere a proiectelor este 28 aprilie 2006, ora 16.00, la sediul 
ADR Vest, strada Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054 Timişoara. 
 
Pachetul informativ poate fi descărcat de la următoarea adresă de Internet: 
www.adrvest.ro sau poate fi luat direct de la sediul ADR Vest din Timişoara, 
tel./fax: 0256 491923, 0256 491981, e-mail: office@adrvest.ro, persoană de contact: 
Siliviu Adămuţ, Consultant Proiecte Infrastructură.  
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