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Comunicat de  presă 

Regiunea Vest - Suspendarea procesului de depunere a cererilor de 

finanŃare în cadrul domeniului major de intervenŃie 2.1 din cadrul POR 

2007 – 2013 

 

Întrucât în Regiunea VEST, valoarea totală solicitată prin proiectele depuse şi aflate în 
proces de evaluare şi selecŃie, depăşeşte cu mai mult de 50% valoarea totală alocată 
pentru domeniul 2.1. - „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, 
străzi urbane – inclusiv construcŃia/ reabilitarea şoselelor de centură”, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei (MDRL), în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 (AM POR), a emis o instrucŃiune 

ce prevede suspendarea depunerii de cereri de finantare pentru aceasta componentă 
începând cu 31 august 2009. 

Alocarea financiară pentru acest domeniu major de intervenŃie pentru Regiunea de 

Dezvoltare Vest este de 88,838 milioane euro iar valoarea solicitată a celor 26 
proiecte deja depuse şi aflate în procesul de evaluare este de 188,79 milioane euro 
(echivalentul a 795,5 milioane lei). Astfel valoarea solicitată a celor 26 proiecte 
depuse depăşeşte cu 99,95 milioane euro valoarea alocată, respectiv cu 112,5%. 
Precizăm faptul că s-a folosit rata de schimb de 1 euro= 4,2135 lei (curs infoeuro 
pentru luna iulie). 
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Toate cererile depuse în Regiunea Vest, în cadrul domeniului major de intervenŃie 2.1, 
până la data de  31 august 2009, ora 12:00, vor fi evaluate conform procedurii şi vor fi 
incluse într-o listă de rezervă. Proiectele respective vor putea fi finanŃate în condiŃiile 
în care se disponibilizează sume în cadrul domeniului major de intervenŃie pentru 
regiunea de dezvoltare Vest.  

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi: ADR Vest: 
tel./fax 0256 – 491981/491923, persoană de contact: d-ra Anca Gabor – Consultant 
Resurse Umane - DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: 
anca.gabor@adrvest.ro.  Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: 
www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrl.ro. 
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