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Timişoara, 24 decembrie 2008 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Finalizarea Contractului de finanŃare acordat AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest în cadrul axei 6 – AsistenŃă tehnică, domeniul de intervenŃie 6.1, „Sprijinirea 

implementării, managementului şi evaluării Programului OperaŃional Regional” 
 
 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului OperaŃional Regional 2007-2013 (POR 207-2013), a beneficiat în 
perioada 14 martie 2007 – 31 decembrie 2008 de contractul de finanŃare pentru domeniul de 
intervenŃie 6.1, „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului 
OperaŃional Regional”, sprijin acordat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
LocuinŃelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional 
2007-2013.   
 
Obiectul acestui contract a constat în acordarea finanŃării necesare implementării 
proiectului „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea şi monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor finanŃate din  POR 
2007 – 2013” 
 
Valoarea eligibilă a contractului de finanŃare a fost de 5.989.927 lei, suma fiind cofinanŃată 
de Uniunea Europeană prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, axa 6 - AsistenŃă tehnică, 
şi de Guvernul României. 
 
Obiectivul principal al acestui proiect a constat în sprijinirea implementării la nivelul Regiunii 
Vest în condiŃii de eficienŃa şi transparenŃă, a Programului OperaŃional Regional 2007-2013 cu 
scopul asigurării absorbŃiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale. 
 
Prin intermediul acestui proiect au fost finanŃate: sprijinul pentru pregătirea, selecŃia, 
evaluarea, contractarea, monitorizarea şi auditul activităŃilor şi a proiectelor contractate la 
nivelul Regiunii Vest prin Programului OperaŃional Regional 2007-2013.  
 
Perioada de implementare a activităŃilor finanŃate prin Contractul de finanŃare pentru 
domeniul de intervenŃie 6.1, « Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării 
Programului OperaŃional Regional », se va încheia conform contractului la data de 31 
decembrie 2008.  
 
Pentru orice fel de informaŃii vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi: tel./fax 0256 – 49 
19 23, 49 19 81, e-mail office@adrvest.ro, pers. de contact – d-na Miruna Vitcu, Director 
al direcŃiei resurse umane şi comunicare, iar pentru mai multe informaŃii despre POR 
accesaŃi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro. 


