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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Proiect contractat -  „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu succes şi 
profesionalism a proiectelor finanţate din  POR 2007 – 2013 »  

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR 207-2013), a încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013,  în data de 25 aprilie 2008, în 
cadrul domeniului de intervenţie 6.1, contractul pentru proiectul cu titlul  « Sprijin pentru 
ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu 
succes şi profesionalism a proiectelor finanţate din  POR 2007 – 2013 ». Proiectul are 
valoarea eligibilă de 6.241.890 lei şi este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, axa 6 - Asistenţă tehnică, şi de Guvernul României.  

Obiectivul principal al acestui proiect constă în sprijinirea implementării la nivelul regiunii 
Vest în condiţii de eficienţa şi transparenţă, a Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu 
scopul asigurării absorbţiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale. Obiectivele specifice ale 
proiectului constau în sprijinul pentru  pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi 
monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest.  

De asemenea, prin intermediul acestui proiect se vor finanţa programe de instruire a 
personalului, salarizarea personalului contractual, precum şi a experţilor în vederea întăririi 
capacităţii administrative a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, cu scopul implemetării şi a unui management 
eficient al POR. Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin Contractul de 
finanţare pentru domeniul de intervenţie 6.1, « Sprijinirea implementării, managementului şi 
evaluării Programului Operaţional Regional », se va încheia la data de 31 decembrie 2008.  

Pentru orice fel de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: tel./fax 0256 - 491 
981, 491 923, e-mail office@adrvest.ro. Persoană de contact: d-na Miruna Vitcu – Director al 
Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare ADR Vest. Pentru mai multe informaţii despre POR 
accesaţi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro. 
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