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Informare privind proiectele depuse la sediul  
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Situaţie valabilă la data de 10 septembrie 2015 

 

788 proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR 
Vest, este de 417,92 milioane euro (fără fondurile realocate prin POS Transport și POS Mediu). În 
urma realocărilor de pe POS Transport şi POS Mediu, precum și între axele prioritare, noua 
alocare financiară regională aferentă domeniilor de intervenţie gestionate de ADR Vest este de 
446,62 milioane euro. 
 
Până în acest moment, au fost contractate 430 de proiecte. Dintre acestea, 397 proiecte se află 
în implementare sau sunt finalizate, iar 33 de contracte sunt reziliate. Valoarea totală a 
proiectelor în implementare/finalizate este de 756,58 milioane euro, dintre care 551,35 
milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Gradul de contractare este de 
131,93% (123,45% raportat la alocarea care include fondurile suplimentare).   
 
60 proiecte se află în rezervă având o valoare totală de 279,82 milioane euro, dintre care 
229,82 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. 
 
În funcţie de axa prioritară şi de domeniul de intervenţie în cadrul căruia au fost depuse 
proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea: 
 

Axa Prioritară 
1: 

Sprijinirea 
dezvoltării 
durabile a 

oraşelor - poli 
urbani de 
creştere – 

 

 
1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Centre urbane” – 
Alocare financiară:  38,08 milioane euro. 
• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o 

valoare nerambursabilă  de 69,52 milioane euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 9 planuri integrate, 

însumând 22 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 62,23 
milioane euro 

• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 7,29 milioane euro 

Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este 
depăşită cu 63,42%. 
 
 
1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”-  subdomeniul „Poli de 
dezvoltare urbană” – Alocare financiară: 28,19 milioane euro. 

• Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiile 
Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană pentru Regiunea Vest 
prin HG nr.998/2008.   

 
Municipiul Arad 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 18,81 milioane euro. 
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• Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 8 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă  de 18,81 milioane euro 

 
Municipiul Deva 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 15 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă de 28,36 milioane euro. 

• Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 11 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă  de 15,46 milioane euro 

• Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de de 7,16 
milioane euro 

• Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 5,74 
milioane euro. 
 

 
1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Poli de creştere” 
– Alocare financiară: 70,49 milioane euro. 
• Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiul 

Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea Vest, potrivit Hotărârii de 
Guvern nr. 998/2008. 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 30 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 109,54 milioane de euro 

• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 23 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă  de 72,43 milioane euro 

• Contracte reziliate: 2 proiect cu o valoare nerambursabilă de de 11,13 
milioane euro. 

• În rezervă: 2 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 9,01 
milioane de euro 

• Respinse/retrase: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 
16,97 milioane euro 

Alocarea financiară este depăşită cu 15,53%. 
 
 
1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” 
 
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie 
este de  9,06 milioane euro. 
 
• Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiile 

reşedinţă de judeţ Arad, Deva, Reşiţa, Timişoara. 
• Total depuse: 20 cereri de finanţare, incluzând 109 proiecte individuale 

cu o valoare nerambursabilă de 12,56 milioane de euro 
• Contractate și aflate în implementare: 16 cereri de finanţare, incluzând 

90 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de  10,46 milioane de 
euro 

• În rezervă: 2 cereri de finanţare, incluzând 2 proiecte individuale cu o 
valoare nerambursabilă de 0,33 milioane de euro 

• Respinse/retrase: 2 cereri de finanţare, incluzând 17 proiecte individuale 
cu o valoare nerambursabilă de 1,77 milioane euro 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 15.09.2014 şi nu se mai pot 
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depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 19,09% alocarea regională iniţială. 
 

 
Axa Prioritară 

2: 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 

regionale şi 
locale de 
transport 

 
 

 
2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” - Alocare financiară: 
96,48 milioane euro (după realocări). 
• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 323,60 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 21 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă  de 134,01 milioane euro 
• În rezervă: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 136,11 milioane 

euro  
• Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 53,48 milioane 

euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 179,98% alocarea regională iniţială. 
 

 
 

Axa Prioritară 
3: 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 

sociale 
 
 

 
3.1: „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate” - Alocare financiară: 19,59 milioane euro (după realocări). 
• Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 44,36 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 40,84 milioane euro 
• Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,52 milioane euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de  5 noiembrie 2010 şi nu se 
mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă 
solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 108,47% alocarea regională 
iniţială.  
 
 
3.2: „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” - Alocare financiară: 9,78 milioane euro. 
• Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,93 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 11,19 milioane euro 
• Respinse/retrase: 22 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 12,74 

milioane euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se 
mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă 
solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 14,42% alocarea regională. 
 
 
3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă” - Alocarea financiară:  9,78  milioane euro.  
• Acest domeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de Asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară pentru managementul situaţiilor de urgenţă (ADI 
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Vest), constituită la nivel regional din toate Consiliile Judeţene ale judeţelor 
Regiunii Vest. 

• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,35 milioane 
euro 

• Contractate şi aflate în implementare:  3 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 10,35 milioane euro 

Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 5,83% 
alocarea regională. 
 
 
3.4: „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. - Alocare financiară: 45,26 milioane euro 
• Total depuse (apel 1 şi 2): 111 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

174,19 milioane euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 53 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 60,39 milioane euro 
• În rezervă: 32 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  79,70 milioane euro 
• Respinse/retrase: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 34,10 

milioane euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se 
mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă 
solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 209,52% alocarea regională. 
 

 
 

Axa Prioritară 
4:  

Sprijinirea 
dezvoltării 
mediului de 

afaceri regional 
şi local  

 
 

 
4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală”- Alocare financiară: 28,97 milioane euro. 
• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 71,24 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 12 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 30,46 milioane euro 
• Respinse/retrase: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 40,78 

milioane euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se 
mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă 
solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 5,14% alocarea regională. 
 
 
4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi”- Alocarea financiară:  23,13 milioane euro. 
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,30 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare: 2 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 21,97 milioane euro 
• Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de de 9,33 

milioane euro 
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 24 august 2012 şi nu se mai 
pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă reprezintă 
94,98% din alocarea regională. 
 
 
4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”- Alocarea financiară:  
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23,26 milioane euro. 
• Total depuse (apel 1 si 2): 383 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

48,33 milioane euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 174 proiecte, cu o 

valoare nerambursabilă de 22,37 milioane euro 
• Contracte reziliate: 26 proiecte cu o valoare nerambursabilă de de 2,55 

milioane euro. 
• Respinse/retrase: 183 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 23,41 

milioane euro 
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 27 august 2010 şi nu se mai 
pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată 
prin proiectele depuse reprezintă 96,17% din alocarea regională. 
 

 

 

Axa Prioritară 
5:  

Dezvoltarea 
durabilă  şi 
promovarea 
turismului –  

 

 
5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” - Alocare financiară: 24,27 
milioane euro. 
• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 63,85 milioane 

euro 
• Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 4 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 24,96 milioane euro 
• Contracte reziliate: 1 proiect,  cu o valoare nerambursabilă de 7,64 euro 
• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 4,67 milioane euro  
• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 26,58  milioane euro 
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se 
mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă 
solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 22,08% alocarea regională. 
 
 
5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” - 
Alocare financiară: 20,28 milioane euro. 
• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 91,29 milioane 

euro 
• Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 8 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 15,42 milioane euro 
• Contracte reziliate: 2 proiect cu o valoare nerambursabilă de de 16,73 

milioane euro. 
• Respinse/ retrase: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 59,14 

milioane euro  
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse reprezintă 76,04% din alocarea regională. 
 

 
* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucţiunilor AMPOR, la cursul 

1 euro = 4,4125 lei 


