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Comunicat de presă 

Proiect contractat - „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităŃilor de 

informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest”  

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR), a încheiat contractul de finanŃare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, pentru 
proiectul cu titlul „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităŃilor de informare şi publicitate din 
Planul de Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest” din 
cadrul domeniului de intervenŃie 6.2 „Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare privind 
Programul OperaŃional Regional”. Proiectul este co-finanŃat de Uniunea Europeană prin POR 2007 – 
2013, în cadrul axei prioritare 6 „AsistenŃă tehnică”, şi  de Guvernul României, având o valoare eligibilă 
de 777.787,02 lei.  

Obiectivul principal al acestui proiect este de a asigura promovarea  Programului OperaŃional Regional 
în Regiunea Vest. Proiectul „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităŃilor de informare şi 
publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul 
Regiunii Vest” vizează conştientizarea publicului larg, a grupurilor Ńintă POR şi a mass-media, privind 
disponibilitatea fondurilor structurale şi transparenŃa utilizării acestora, precum şi promovarea 
constantă şi corectă a POR în Regiunea Vest astfel încât să se asigure absorbŃia eficientă a fondurilor 
structurale. Perioada de implementare a activităŃilor finanŃate prin proiect se va încheia în data de 31 
decembrie 2009. 

În vederea solicitării de informaŃii suplimentare, nu ezitaŃi să ne contactaŃi la tel./fax 0256 – 
491981/491923, e-mail office@adrvest.ro, persoană de contact - Miruna VITCU, Director, DirecŃia de 
Resurse Umane şi Comunicare. InformaŃii despre Programul OperaŃional Regional pot fi găsite accesând 
pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, sau www.inforegio.ro.  

 


