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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest la sfârşitul anului 2008 

 
Miercuri, 10 decembrie 2008, între orele 13,30 – 14,30, la Hotelul Continental din Timişoara a avut loc 
un seminar de informare pentru presă despre Programul Operațional Regional 2007 – 2013: 
implementarea acestuia în Regiunea Vest – resurse alocate vs. resurse atrase. InvitaŃia a fost lansată de 
către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest - în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013). 
 
La această întâlnire au participat din partea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest: domnul Sorin 
Maxim - Director General, domnul  Nicolae Munteanu – Director al DirecŃiei Suport Implementare şi 
doamna Miruna Vitcu – Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare.  
 
În acest context, la ora actuală în Regiunea Vest situaŃia proiectelor depuse pentru finanŃare prin 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 se prezintă în felul următor:  

• Au fost depuse, în vederea obŃinerii finanŃării, 113 proiecte - în valoare totală de 242,89 
milioane euro;  

• Dintre acestea, 50 de proiecte, în valoare totala de 71,48 milioane eur, au fost respinse,  
• 8 proiecte, în valoare totală de 33,65 milioane euro, se află în etapa de evaluare;  
• Alte 50 de  proiecte, în valoare totală de 85,24 milioane euro, se află în etapa 

precontractuală; 
• Iar 5 proiecte - în valoare totala de 52,52 milioane de euro, au fost deja contractate. 

 
Programul Operațional Regional (POR) reprezintă programul prin care Uniunea Europeană finanțează 
proiecte locale şi regionale în România în perioada 2007-2013. Valoarea fondurilor alocate pentru 
Regiunea Vest este de 439,67 milioane de euro şi  reprezintă 10,34 % din totalul fondurilor alocate 
României prin POR în perioada menționată. AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează 
acest program în Regiunea Vest, aşa cum a fost stabilit prin Acordul Cadru privind delegarea atribuŃiilor 
de la minister – în calitate de Autoritate de Management la ADR Vest -  în calitate Organism Intermediar 
pentru POR. POR finanŃează proiecte care vor contribui la modernizarea celor opt regiuni de dezvoltare 
ale Ńării prin investiŃii publice în dezvoltare urbană, în infrastructura de transport, socială, de afaceri şi  
infrastructura turistică, pe următoarele axe prioritare de dezvoltare:  

� Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor  -  poli urbani de creştere (Axa 1),  
� ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale(Axa 2),   
� ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale (Axa 3),  
� Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local (Axa 4),  
� Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Axa 5) 
� AsistenŃă tehnică (Axa 6) 

 
 Vă informăm că puteŃi accesa materialele prezentate în cadrul acestei sesiuni de informare pentru  

presă de pe pagina www.adrvest.ro/POR 2007 – 2013/Prezentări ADR Vest/Prezentare POR - 
Seminar de informare pentru presă – 10 decembrie 2008. Pentru orice fel de informaŃii vă rugăm să 
nu ezitaŃi să ne contactaŃi: tel./fax 0256 – 49 19 23, 49 19 81, e-mail office@adrvest.ro, pers. de 
contact – d-na Miruna Vitcu, Director al direcŃiei resurse umane şi comunicare, iar pentru mai multe 
informaŃii despre POR accesaŃi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro. 


