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Timişoara, 30 aprilie 2008 

 
Proiecte depuse la nivel regional în cadrul „Schemei de investiţii pentru 

sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din 
cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă că în cadrul licitaţiei deschise pentru 
Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare 
de mediu, componentă a Programului Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială, la 
nivelul Regiunii Vest au fost depuse în vederea obţinerii finanţării un număr de 18 
proiecte. Astfel, au fost depuse două proiecte din judeţul Arad, şase proiecte din judeţul 
Caraş – Severin, cinci proiecte din judeţul Hunedoara şi cinci proiecte din judeţul Timiş. 
Vă reamintim că termenul limită de depunerea proiectelor a fost 25 aprilie 2008, ora 16.00. 
 
Bugetul total disponibil pentru această licitaţie a fost de 36,6 milioane euro, din care 
Regiunii Vest i-a fost alocată suma de 4,575 milioane euro (din care 3,4312 milioane euro 
din fonduri Phare şi 1,1438 milioane euro co-finanţare de la Bugetul de Stat). Suma minină 
care poate fi solicitată este de 100.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro. 
Beneficiarii trebuie să asigure contribuţia proprie în valoare de minim 10% din bugetul 
proiectului, în numerar. 
 
Obiectivul principal al „Schemei de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului 
public în sectoarele prioritare de mediu” este asigurarea sprijinului pentru Guvernul 
României pentru dezvoltarea şi implementarea unui program naţional integrat multianual 
în diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea mediului, va duce la 
creşterea calităţii vieţii şi va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei din 
România. În cadrul acestei scheme de finanţare sectoarele la care trebuie să facă referire 
proiectele sunt: „Gestionarea deşeurilor” sau „Gospodărirea apei si a apei uzate”. În 
conformitate cu priorităţile regionale definite un proiect se poate adresa unui singur 
sector de mediu.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să  fie autorităţi 
publice locale române sau asociatii legal constituite din localitati urbane/rurale 
reprezentând localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu  responsabilităţi în domeniul 
„Gestionarea deşeurilor” sau în domeniul „Gospodărirea apelor/apelor uzate” (ex. Consilii 
locale, Consilii judeţene*), 

* Consiliile Judeţene nu trebuie să satisfacă criteriul referitor la numărul de 
locuitori. 

     Solicitanţii pot acţiona individual sau cu organizaţii partenere.  
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel./fax 0256-491923, 491981, 
e-mail:  office@adrvest.ro , persoană de contact în cadrul ADR Vest, Dl. Silviu ADĂMUŢ –  
Şef Birou Asistenţă şi Evaluare Proiecte. 

 
 

xxx 


