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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data: 19 ianuarie 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 
Ref: Tur regional de informare asupra Programului Phare 2004 – Coeziune Economică şi 
Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” 
 
În data de 24 ianuarie 2006, se va lansa, la nivel naţional, de către Ministerul Integrării Europene 
Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor din cadrul Programului 
Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială. Lansarea la nivel regional a acestui program va avea 
loc în data de 31 ianuarie 2006, la Deva. 
 
În vederea promovării acestei oportunităţi de finanţare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
în parteneriat cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, organizează o sesiune de 
informare a potenţialilor beneficiari cu privire la acest program. Sesiunea regională de informare 
se va desfăşura după cum urmează:  

 la Timişoara, în data de 19 ianuarie 2006, ora 11.00, în Sala de Consiliu a Consiliului 
Judeţean Timiş; 

 la Arad, în data de 20 ianuarie 2006, ora 10.00, în Sala 70 a Consiliului Judeţean 
Arad; 

 la Reşiţa, în data de 23 ianuarie 2006, ora 11.00, în Sala de Şedinţe a Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin; 

 la Deva, în data de 25 ianuarie 2006, ora 11.00, în Sala de Consiliu a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
La aceste seminarii sunt invitaţi reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari, şi anume consiliile locale 
orăşeneşti, consiliile locale comunale şi consiliile judeţene din Regiunea Vest. 
 
Suma alocată la nivel naţional este de 21,87 milioane euro, iar Regiunii Vest îi revin 3,123 milioane 
euro. Sumele care pot fi solicitate de către aplicanţi sunt de minim 300.000 euro şi maxim 1.000.000 
euro. Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale 
proiectului, iar diferenţa de 10% trebuie acoperită din sursele proprii ale solicitantului. 
 
Programul se adresează autorităţilor publice locale (consilii locale şi judeţene) ale localităţilor cu 
maxim 50.000 de locuitori şi care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor.  
 
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 28 aprilie 2006, ora 16.00, la sediul 
ADR Vest din Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. I.  
 
Informaţii suplimentare despre acest program vă pot fi oferite de Silviu Adămuţ, consultant 
proiecte infrastructură, tel./fax: 0256 – 491981, 491923, e-mail: adamut.silviu@adrvest.ro.  
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