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Comunicat de  presă 

Colegiul NaŃional I. C. Brătianu din HaŃeg va fi reabilitat prin  
Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 
 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest anunŃă semnarea a contractului de 
finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea spaŃiilor de învăŃământ din 

corpurile C şi D şi baza sportivă a Colegiului NaŃional I. C. Brătianu” realizat de 
Consiliul Local HaŃeg. 
 
Proiectul are o valoare totală de aproximativ 4,07 milioane lei (aproximativ 0,98 
milioane euro) şi o valoare aproximativă a finanŃării nerambursabile de 2,74 
milioane lei (aproximativ 0,66 milioane euro). 
 
Proiectul „Reabilitarea şi dotarea spaŃiilor de învăŃământ din corpurile C şi D şi 

baza sportivă a Colegiului NaŃional I. C. Brătianu” primeşte finanŃare în cadrul 
domeniului major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”, axa prioritară 3 „ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii sociale”. 
 
Proiectul vizează îmbunătăŃirea condiŃiilor din cadrul Colegiului NaŃional I. C. Brătianu 
din localitatea HaŃeg, judeŃul Hunedoara. Această îmbunătăŃire vizează atât 
consolidarea, modernizarea şi dotarea clădirilor colegiului, modernizarea utilităŃilor, 
precum şi dotarea cu echipamente didactice moderne şi tehnică de calcul.  
 
Astfel, printre rezultatele estimate a fi obŃinute, pe termen lung, ca urmare a 
implementării proiectului se numără: creşterea numărul de elevi ai colegiului, 
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creşterea numărului de elevi care urmează o facultate după terminarea liceului, 
creşterea gradului de satisfacŃie a tuturor celor implicaŃi în procesul de învăŃământ 
(cadre didactice, autorităŃi locale, părinŃi şi elevi), precum şi creşterea contribuŃiei 
colegiului şi a elevilor pregătiŃi în cadrul acestora la dezvoltarea socio – economic a 
zonei. Proiectul se va implementa pe parcursul a 9 luni. 

 
*** 

În cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest, au fost 
depuse, până în acest moment, 597 de proiecte în vederea obŃinerii de finanŃare 
nerambursabilă. Din totalul proiectelor depuse, pentru 67 de proiecte - cu o valoare 
totală de aproximativ 191 milioane euro şi cu o valoare totală a finanŃării 
nerambursabile de aproximativ 147 milioane euro – s-au semnat contractele de 
finanŃare. De asemenea, 407 proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecŃie 
sau precontractare având o valoare totală de aproximativ 830 milioane euro, dintre 
care aproximativ 641 milioane euro reprezentând valoarea finanŃării nerambursabile. 
 
InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 
2013.  
InformaŃii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de 
contact: doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-
mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
 


