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Comunicat de  presă 

Au fost semnate primele contractele de finanŃare prin POR 2007 – 2013 

pentru infrastructura de turism din Regiunea Vest 
 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat primele contracte 

de finanŃare pentru proiecte ce vizează investiŃii în infrastructura de turism din 

Regiunea Vest.  Două proiecte din Geoagiu vor primi finanŃare nerambursabilă prin 

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltarea şi 

promovarea turismului”, domeniul major de intervenŃie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 

creşterii calităŃii serviciilor turistice”. 

 

Beneficiarii primelor două proiecte din Regiunea Vest care vizează investiŃii în 

infrastructura de turism şi pentru care au fost semnate deja contractele de finanŃare 

sunt:  

• Consiliul Local al Oraşului Geoagiu  

Proiectul Consiliului Local al Oraşului Geoagiu vizează reabilitarea infrastructurii 

staŃiunii Geoagiu Băi cu scopul de a sprijini turismul din zonă şi de a contribui la 

dezvoltarea economică regională şi locală. Proiectul are o valoare totală de 

aproximativ 5.472.431,12 euro (23.077.242,03 lei), dintre care 4.059.287,12 

euro (17.118.013,76 lei) reprezentând contribuŃia Uniunii Europene. 

 

• Firma hunedoreană S.C. VacanŃa S.R.L.  

Proiectul firmei S.C. VacanŃa S.R.L. vizează transformarea unităŃii de cazare dintr-

o vilă de două stele, într-un hotel de trei stele, propunându-şi să contribuie, pe 

termen lung, la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor umane şi creşterea calităŃii serviciilor turistice în Regiunea 
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Vest. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2.309.823,81 euro 

(9.740.526,99 lei) dintre care, 1.195.412,76 euro (5.041.055,60 lei) 

reprezentând contribuŃia Uniunii Europene, adică totalul fondurilor 

nerambursabile acordate.  

 

 

Astfel, până în prezent, 220 de proiecte au fost depuse în Regiunea Vest, în 

vederea obŃinerii de finanŃare nerambursabilă prin POR 2007 – 2013, dintre care: au 

fost contractate un număr de 52 de proiecte, având o valoare a finanŃării 

nerambursabile de aproximativ 86 milioane euro, iar 96 de proiecte se află în 

diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare, cu o valoare a finanŃării 

nerambursabile solicitate de aproximativ 353 milioane euro.  

Alocarea financiară totală pentru Regiunea Vest este de 439,67 milioane euro. 

Pentru vizualizarea situaŃiei detaliate a POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest, vă rugăm să 

accesaŃi http://www.adrvest.ro/attach_files/info_sit_proj_adrvest.pdf. 

 
*valorile în euro au fost calculate pentru cursul euro 1 euro=4,217 lei, conform instrucŃiunilor AM POR 

 

 

Mai multe informaŃii despre POR 2007 – 2013 puteŃi afla de pe paginile de internet 

www.adrvest.ro, www.inforegio.ro şi www.mdrl.ro. 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 

0256 – 491981/491923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - DirecŃia 

Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


