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COMUNICAT DE PRESĂ 
Spre difuzare imediată 
Persoană de contact: Miruna VITCU 
 
Ref: Au fost depuse proiectele în cadrul programului Phare 2004 – 
2006 – Proiecte Mari de Infrastructură Regională 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest vă anunţă vineri, 28 ianuarie 2005, 
ora 16,00, a fost termenul limită pentru depunerea proiectelor de infrastructură  regională 
în cadrul programului Phare 2004 – 2006. 
 
Astfel, au fost depuse în total un  număr de 31 de proiecte, după cum urmează: 
 

Judeţ Număr proiecte 
Arad 6+(1)* 

Caraş - Severin 5+(1)* 
Hunedoara 8 

Timiş 11+(1)* 
Total 31 

 
Notă*:  Proiectul notat cu simbolul (1) este realizat  
în parteneriat între  Consiliul Judeţean Timiş – 
Consiliul Judeţean Arad – Consiliul Judeţean Caraş-
Severin. 

 
 
Vă prezentăm, de asemenea, şi un centralizator al domeniilor de activitate, declarate de 
către aplicanţi, în cadrul cărora au fost depuse proiectele menţionate anterior: 
  

Domeniu de activitate Număr proiecte 
Infrastructură de turism 11 

Infrastructură de transport 15 
Reabilitarea zonelor 

industriale 
3 

Infrastructură de afaceri 2 
Total 31 
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Vă reamintim că programul Phare 2004 – 2006 – Proiecte Mari de Infrastructură regională 
are patru componente: 

1. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism, inclusiv facilitati de 
agrement si infrastructura cultural-istorica, si prevedea de legaturi de 
transport la aceste facilitati, precum si cresterea atractivitatii ariilor cu 
potential balnear natural; 

2. Modernizarea si reabilitarea infrastructurii regionale de transport, 
incluzand centuri, drumuri judetene, cat si masuri de siguranta a 
traficului; 

3. Reabilitarea si modernizarea zonelor industriale, incluzand refacerea 
mediului degradat si modernizarea acestor arii, furnizarea de legaturi de 
transport la astfel de facilitati; 

4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri si a posibilitatilor de acces la 
acestea, pentru imbunatatirea accesului la mediul de afaceri, furnizarea 
de informatii, servicii si tehnologii cu scopul de a creste nivelul 
competitivitatii afacerilor. 

 
Estimarea alocarilor fondurilor programului Phare 2004-2006 s-a făcut pentru fiecare 
regiune, Regiunii Vest revenindu-i 8,84% din totalul fondurilor nerambursabile adica 
aproximativ 17,85 milioane Euro, proiectele urmând a fi evaluate tehnic în două etape: 
una la nivel regional, una la nivel naţional. Proiectele care vor dobândi un scor mai mic  
rămân în pregătire în vederea accesării Fondurilor Structurale, care vor fi disponibile după 
anul 2007. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact d-na Miruna Vitcu. 
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