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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest continuă să realizeze proiecte pentru  

atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2007 - 2013  
 

423 proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
(ADR Vest) în vederea solicitării de finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 
– 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 
416,52 milioane euro. 

Regiunea Vest a reuşit, până în prezent, contractarea unui număr de 62 de proiecte cu o valoare 
totală de aproximativ 180 milioane euro, 138 milioane de euro reprezentând valoarea finanŃării 
nerambursabile. 258 de proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare, 

având o valoare totală a finanŃării de aproximativ 825 milioane euro, dintre care aproximativ 633 

milioane euro reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile.  
 
Având în vedere faptul că finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse în cadrul 
domeniului major de intervenŃie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice” a depăşit cu 211,85% 
alocarea regională pentru domeniu, acesta a fost închis. Astfel, 30 de proiecte, cu o valoare totală de 
175,94 milioane euro şi o valoare a finanŃării nerambursabile de 101,66 milioane euro, au fost depuse la 
sediul ADR Vest, în cadrul domeniului 5.2, în vederea obŃinerii de finanŃare nerambursabilă. 
 
O situaŃie detaliată a implementării Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, în 
funcŃie de axele prioritare ale programului, se regăseşte pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, 

secŃiunea POR 2007 – 2013 / Informare şi publicitate POR şi helpdesk / Stadiul implementării POR 2007 

- 2013 în Regiunea Vest  

(http://www.adrvest.ro/attach_files/Stadiul%20POR%20Reg%20Vest%2026.05.2010.pdf). 
 

În vederea solicitării de informaŃii suplimentare vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon / fax 
0256 – 491.981 / 0256 – 491.923, persoană de contact Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse 
Umane şi Comunicare, miruna.vitcu@adrvest.ro.   
Pentru informaŃii suplimentare referitoare la Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 vă rugăm să 
consultaŃi paginile de internet www.adrvest.ro şi www.inforegio.ro. 


