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Comunicat de  presă 

Centru pentru persoane cu dizabilităŃi reabilitat prin  
Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 
 
Astăzi, 20 octombrie 2010, a avut loc, la ReşiŃa, semnarea contractului de finanŃare pentru proiectul 
„Reabilitare Centru pentru persoane cu dizabilităŃi OraviŃa” realizat de Consiliul JudeŃean Caraş – 
Severin. Contractul de finanŃare a fost semnat de către domnul Sorin FRUNZĂVERDE, Preşedintele 
Consiliului JudeŃean Caraş – Severin şi reprezentant al instituŃiei – beneficiar din cadrul proiectului, şi 
de către domnul Sorin MAXIM, director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  
 
Proiectul contractat are o valoare totală de aproximativ 3,63 milioane lei (aproximativ 0,86 milioane 
euro) şi o valoare aproximativă a finanŃării nerambursabile de 2,67 milioane lei (aproximativ 0,63 
milioane euro). 
 
Proiectul „Reabilitare Centru pentru persoane cu dizabilităŃi OraviŃa” primeşte finanŃare în cadrul 
domeniului major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”, axa prioritară 3 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”. 
 
Proiectul vizează creşterea gradului de confort şi a calităŃii vieŃii persoanelor asistate din cadrul 
centrului. Această evoluŃie a situaŃiei prezente va fi asigurată prin reabilitarea corpurilor de clădire 
existente în cadrul centrului pentru persoane cu dizabilităŃi OraviŃa, extinderea corpului de clădire 
destinat spaŃiilor de cazare, alimentarea cu apă printr-o staŃie de tratare cu ionizare, realizarea unei 
canalizări menajere cu mini-staŃie de epurare şi separator de grăsimi, precum şi montarea unei centrale 
termice pentru întregul complex de clădiri. Proiectul se va implementa pe parcursul a 27 de luni. 
 
Proiectul „Reabilitare Centru pentru persoane cu dizabilităŃi OraviŃa” este cel de-al cincilea 
proiect pentru care s-a semnat contractul de finanŃare în cadrul domeniului major de intervenŃie 3.2 al 
Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest.  

*** 
 
Alocarea financiară pentru domeniul major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” al Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest 
este de 10,08 milioane euro. În acest moment, alocarea financiară a fost depăşită cu 37,50%, dar se mai 
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pot depune proiecte la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest până în momentul în care 
Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Regional va emite o instrucŃiune referitoare 
la suspendarea depunerii cererilor de finanŃare pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest. 

*** 
 
În cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest, au fost depuse, până în 
acest moment, 665 de proiecte în vederea obŃinerii de finanŃare nerambursabilă. Din totalul proiectelor 
depuse, pentru 101 de proiecte - cu o valoare totală de aproximativ 247 milioane euro şi cu o valoare a 
finanŃării nerambursabile de aproximativ 181 milioane euro – s-au semnat contractele de finanŃare. De 
asemenea, 432 de proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă, având o 
valoare totală de aproximativ 791 milioane euro, dintre care aproximativ 616 milioane euro reprezintă 
valoarea finanŃării nerambursabile. 

*** 
 
InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional Regional în Regiunea 
Vest pot fi consultate pe pagina de internet a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – 
www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013.  
InformaŃii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele 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.  
 
 


