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Comunicat de  presă 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat 6 noi contracte de finanŃare 
prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 
 

Joi, 7 octombrie 2010, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, a avut loc 

conferinŃa de presă organizată cu ocazia semnării a unei noi serii de contracte de  
finanŃare în Regiunea Vest, finanŃate prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013: 

• „City Business Development Centre – structură de sprijin pentru afacerile inovative 
din Timişoara” – beneficiar SC Modatim Business Facility SRL (Timişoara); Valoarea 

finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 29.308.854,16 lei (7.037.615,65 euro) 

• „O şcoală europeană – lucrări de intervenŃie la şcoala generală nr.1, str. Andrei 
Mureşanu nr. 2, Anina, judeŃul Caraş-Severin” - Beneficiar: Consiliul Local Anina 

(Anina); Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 2.205.821,53 lei 

(529.659,88 euro) 

• „O şcoală europeană – lucrări de intervenŃie la şcoala generală nr.2, str. Victoriei 
nr. 1, Steierdorf, Anina, judeŃul Caraş-Severin” -  Beneficiar: Consiliul Local Anina 

(Anina); Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 2.720.464,43 lei 

(653.235,47 euro) 

• „Dezvoltarea SC World Telecom International SRL prin achiziŃia de echipamente 
specifice activităŃii desfăşurate” -  Beneficiar: SC World Telecom International SRL 

(Timişoara); Valoarea finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 540.520 lei 

(129.789,17 euro) 

• „Dezvoltarea activităŃii de construcŃii speciale prin achiziŃionarea de utilaje şi 
echipamente tehnologice noi” - Beneficiar: SC FERART SRL (Deva); Valoarea finanŃării 

nerambursabile pentru proiect este de 832.920 lei (200.000 euro) 

• „Diversificarea domeniului de activitate al SC Instal Lux SV SRL prin achiziŃionarea 
de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de specialitate în vederea prestării 
de servicii de cazare” - Beneficiar: SC Instal Lux SV SRL (Timişoara); Valoarea 

finanŃării nerambursabile pentru proiect este de 229.156,18 lei (55.024,77 euro). 
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Valoarea totală a proiectelor contractate ieri este de 80.765.096,41 lei (19.393.242,18 euro) 

dintre care, valoarea finanŃării nerambursabile a proiectelor este de 35.837.736,3 lei 

(8.605.324,95 euro). 

 

Proiectele contractate vizează obiective precum o dezvoltare durabilă a structurilor de 

sprijinire a afacerilor de importanŃă regională şi locală, sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor prin achiziŃie de echipamente moderne sau îmbunătăŃirea  infrastructurii 

educaŃionale din Regiunea Vest. 

 

În cadrul ceremoniei de semnarea a contractelor de finanŃare a participat domnul Sorin 
Maxim (director general  al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest - Organism 

Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional), alături de beneficiarii de finanŃare 

nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 pentru proiectele 

contractate.  

 

*** 

ConferinŃa de presă a fost urmată de o sesiune de informare pentru jurnaliştii din Regiunea 

Vest. Sesiunea de informare a avut ca temă implementarea Programului OperaŃional Regional 

2007 – 2013 în Regiunea Vest.  

 

Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, 

www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de contact: 

doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail 

miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  


