Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest

Comunicat de presă
Al doilea proiect depus în Regiunea Vest pentru finanţare din Programul
Operaţional Regional
Miercuri, 31 octombrie 2007, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
din Timişoara – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional
2007 – 2013 - a fost depus, de către Consiliul Judeţean Arad proiectul cu titlul “Modernizare
tronson Juliţa – Mădrigeşti, componenta traseului turistic E68 - Moneasa ”. Prin
intermediul acestui proiect, cel de-al doilea proiect depus la nivelul Regiunii Vest în cadrul
Axei Prioritare 2, Domeniul major de intrevenţie 2.1 – Consiliul Judeţean Arad solicită
45.550.682 RON ca valoare a asistenţei financiare nerambursabile (fără TVA).

Astfel, în cadrul Axei Prioritare 2 - „Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale” pot fi depuse proiecte care vizează reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, a străzilor urbane, precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut
de drum judeţean/urban, având un rol important în economia regiunilor. Alocarea financiară
orientativă pentru Axa 2 este de 876.711.006 Euro la nivel naţional, din care pentru Regiunea
Vest sunt alocate 90.650.000 Euro. În cadrul acestei axe prioritare există domeniul major de
intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbaneinclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”, al cărei obiectiv îl reprezintă
imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în
vederea stimulării dezvoltării economice durabile

La nivelul ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013 se va realiza
procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse. Astfel, ADR Vest va
realiza verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare, a eligibilităţii
solicitantului şi a proiectului, evaluarea tehnică, financiară şi strategică a proiectului, analiza
conformităţii proiectului de execuţie, vizite pe teren pentru verificarea documentelor de
eligibilitate şi semnarea contractului de finanţare între beneficiarul de finanţare şi ADR Vest
în calitate de OI.

Pentru orice fel de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: d-na Miruna Vitcu – Şef
departament resurse umane şi comunicare ADR Vest, tel./fax 0256 – 49 49 23, 49 19 81, email miruna.vitcu@adrvest.ro, iar pentru mai multe informaţii despre Programul Operaţional
Regional accesaţi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro.
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