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Comunicat de  presă 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de finanţare pentru 
informarea și publicitatea Regio – Programul Operațional Regional 

 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Organism Intermediar pentru implementarea 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013), a semnat contractul de finanţare cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional, pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru implementarea 
activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”. Proiectul este finanțat în cadrul Regio-Programul 
Operațional Regional, axa prioritară 6, domeniul de intervenţie 6.2  „Sprijinirea activitatilor de 
publicitate si informare privind Programului Operaţional Regional”. 
 
Obiectivul contractului de finanţare este acela de a implementa obiectivele specifice din Planului de 
Comunicare al Organismului Intermediar la nivelul Regiunii Vest pentru Regio – Programul Operațional 
Regional. Scopul Planului de Comunicare este acela de a promova constant şi eficient Regio - Programul 
Operaţional Regional la nivelul Regiunii Vest astfel încât să fie asigurată absorbţia Fondurilor 
Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile economice şi sociale a regiunii. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 588.472,60 lei dintre care, valoarea finanţării nerambursabile este 
de 474.574,68 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului se va încheia în 31 decembrie 2012.     
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon/fax 0256 – 
491.981/491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - Direcţia Resurse Umane şi 
Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  

*** 
Informaţii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau 
www.mdrt.ro. 


