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Caravană informativă  pentru prezentarea Programului Operaţional Sectorial de 
Transport 2007-2013 şi a Programului Operaţional Regional 2007-2013 

 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în colaborare cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest organizează în data de 16 iunie 2006, la Timişoara, la Casa 
Adam Müller Guttenbrunn, începând cu ora 10, un seminar de prezentare cu tema 
„Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013” (POS Transport). 
Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru 
implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul Naţional de 
Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 
(HG 497 aprilie 2001).  
Programul Operaţional Sectorial de Transport este un document ce stabileşte 
priorităţile, obiectivele şi criteriile de alocare a fondurilor europene pentru dezvoltarea 
sectorului transporturi în România. De asemenea, evenimentul urmăreşte şi aducerea 
la cunoştinţa publicului a modului de utilizare a fondurilor ISPA/PHARE şi a altor fonduri 
alocate pentru finanţarea proiectelor de transport implementate în Regiunea Vest.  
Acest seminar face parte dintr-o campanie informativă, care se va desfăşura până la 
sfârşitul anului 2006 în toate regiunile de dezvoltare ale României şi reprezintă o 
continuare a acţiunilor de informare iniţiate în vara anului 2005. Scopul acestei campanii 
este prezentarea instrumentelor structurale de care va beneficia România odată cu 
integrarea în Uniunea Europeană, a modului de accesare a acestor fonduri comunitare 
nerambursabile, precum şi definirea priorităţilor, obiectivelor şi criteriilor de alocare a 
fondurilor europene pentru dezvoltarea sectorului transporturi în România pentru 
perioada 2007-2013. 
 

Bugetul total alocat  Programului Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013 este 
de aproximativ 5 miliarde de EUR, din care 4 miliarde EUR reprezintă sprijinul financiar 
al UE, restul fiind cofinanţat de la bugetul de stat.  
 

Investiţiile în sectorul de transport vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării 
pieţei interne şi a economiei româneşti în ansamblul ei. 
 



Proiectele propuse spre finanţare au în vedere modernizarea şi reabilitarea  siguranţei 
traficului pentru toate modurile de transport şi minimizarea efectelor adverse ale 

ansporturilor asupra mediului. tr   

Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Sectorial de Transport se găsesc pe 
site-ul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (www.mt.ro), capitolul 
Strategie. 
În cadrul aceleiaşi reuniuni, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 
Organism Intermediar în Regiunea Vest pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013 (POR), va realiza o prezentare a principalelor domenii de intervenţie 
finanţabile prin POR. Programul Operaţional Regional 2007-2013 are ca obiectiv 
accelerarea creşterii economice a tuturor regiunilor României, având alocat un buget de 
3.852 miliarde euro. 
Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Regional se găsesc pe site-ul 
Ministerului Integrării Europene (www.mie.ro) şi pe cel al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest (www.adrvest.ro).   
 
Persoane de contact pentru POS Transport:  

 Septimiu Buzaşu, secretar de stat, e-mail: buzasu@mt.ro 
 Liliana Barna, director general, Direcţia Generalã Relaţii Financiare Externe, e-

mail: dgrfe5@mt.ro 
 Florentina Teodorovici, director general adjunct, Direcţia Generalã Relaţii 

Financiare Externe, e-mail phare1@mt.ro  
 
Persoane de contact pentru POR: 

 Nicolae Munteanu, şef Departament Strategii şi Planificare Regională, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, nicu.munteanu@adrvest.ro, tel/fax: 0256 – 
491 981, 0256 - 491 923 

 Adrian Mariciuc, consultant planificare regională, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, adrian.mariciuc@adrvest.ro, tel/fax: 0256 – 491 981, 0256 - 491 
923 

 Georgiana Radac, consultant planificare regională, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, georgiana.radac@adrvest.ro, tel/fax: 0256 – 491 981, 0256 - 
491 923 
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