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Comunicat de  presă 

Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest la sfârşitul anului 2009 

 

Miercuri, 9 decembrie 2009 reprezentanŃii AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) s-au 

întâlnit cu repezentanŃii mass-media, în vederea prezentării situaŃiei implementării Programului 

OperaŃional Regional la sfârşitul anului 2009, în regiunea noastră. Prezentarea a fost susŃinută de 

domnul Sorin Maxim, în calitate de director general al ADR Vest, şi a oferit celor prezenŃi o viziune de 

ansamblu asupra proiectelor depuse în vederea obŃinerii finanŃării – aflate în diferite etape, precum şi a 

sumelor pe care aceste proiecte le implică. 

Astfel, în acest context, la ora actuală, în Regiunea Vest, situaŃia se prezintă în felul următor: 

• Au fost depuse, până în prezent, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism 

Intermediar pentru implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013), în vederea 

solicitării de finanŃare nerambursabilă, 290 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 909 

milioane de euro, din care 705 milioane de euro reprezintă valoarea finanŃării 

nerambursabile; 

• Dintre acestea au fost contractate 54 de proiecte, valoarea totală a acestora fiind de 

aproximativ 141 milioane euro, dintre care aproximativ 109 milioane de euro reprezintă 

valoarea finanŃării nerambursabile; 

• 159 proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare, având o 

valoare totală a finanŃării de aproximativ 614 milioane euro, dintre care aproximativ 483 

milioane euro reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile.  

De asemenea, important de menŃionat este faptul că în Regiunea Vest sunt două domenii  majore de 

intrevenŃie pentru care s-a realizat suspendarea depunerii de proiecte, având în vedere faptul că 

finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse şi aflate în proces de evaluare şi selecŃie 

depăşeşte cu mai mult de 50% valoarea totală alocată pentru fiecare domeni major de intervenŃie . Este 

vorba despre:  

• domeniul de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, 

străzi urbane – inclusiv construcŃia/ reabilitarea şoselelor de centură” – închis la data de  
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31.08.2009, întrucât finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a depăşit cu 

218.97% alocarea regională. 

• domeniul major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” - domeniu închis în data de 26.11.2009, întrucât finanŃarea 

nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a depăşit cu 396,40% alocarea regională.  

 
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 416,52 milioane euro, iar AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 
implementează acest program în Regiunea Vest, în calitate Organism Intermediar pentru POR.   
 
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/Sesiune de informare 
pentru presa – 9 decembrie 2009. 
  
 
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. 
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