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Comunicat de presă 

Timișoara, 25 februarie 2019 
 

 

Proiecte în valoare de jumătate de miliard de euro, contractate prin Regio-POR 
2014-2020, în Regiunea Vest 

 
 

 
Valoarea totală a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020 în Regiunea Vest a depășit 500 de milioane de euro.  
Astfel, până în prezent, la nivelul regiunii au fost contractate 388 proiecte, cu o valoare 
totală de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane euro reprezintă valoarea 
finanțării nerambursabile.  
 
La Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest au fost depuse până la această 
dată un număr de 910 proiecte în cadrul POR 2014-2020. Sunt investiții care cumulează 
1.511,01 milioane euro, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1.307,82 milioane 
euro. 
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), 
gestionată de ADR Vest, este de 642,51 milioane euro. 
 

*** 
 
Cea mai mare nevoie de investiții s-a văzut în educație – Axa prioritară 10, destinată 
îmbunătățirii infrastructurii educaționale. Dacă discutăm despre liceele tehnologice 
și școlile profesionale, în cadrul priorității de investiții dedicate, valoarea proiectelor 
contractate, în precontractare/ rezervă reprezintă aproape 840% din alocarea financiară 
regională, care a fost de 2,25 mil. euro.  
Un alt exemplu, în cazul școlilor generale (clasele I-VIII), valoarea proiectelor 
contractate și aflate în rezervă este de șapte ori mai mare decât alocarea regională, de 
9,43 mil. euro. 
Un interes crescut pentru atragerea de finanțări europene există și în orașele mici și 
mijlocii – Axa prioritară 13, destinată regenerării urbane. Aici, valoarea proiectelor 
depuse reprezintă aproape 600% din alocarea financiară regională (17,80 milioane 
euro). 
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La fel, la nivelul Regiunii Vest s-au depășit alocările financiare dacă ne referim la Axa 6, 
prioritatea de investiții destinată modernizării drumurilor județene, unde valoarea 
proiectelor reprezintă aproape 285% din alocarea regională, care a fost de 90,55 
milioane euro în urma realocărilor. 
O altă linie de finanțare care a trezit un mare interes a fost prioritatea de investiții 5.1, 
destinată restaurării obiectivelor de patrimoniu cultural, în scopul valorificării 
acestora din punct de vedere turistic (aprox. 195%). 
 

*** 
 
Pe lângă cele 388 de proiecte contractate, alte 172 de proiecte, în valoare totală de 
606,65 mil. euro, se află în evaluare/ precontractare – 87 dintre acestea au fost 
transmise spre contractare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020. 
71 de proiecte sunt în rezervă (149,12 mil. euro), iar 279 de proiecte au fost respinse/ 
retrase (253,62 mil. euro). 

 
*** 

 
Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 – 491.981/ 
0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro. 


