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Comunicat de  presă 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de finanŃare pentru 

proiectul „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 

implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienŃă a proiectelor finanŃate prin 

POR 2007 - 2013” 
 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013), a semnat contractul 

de finanŃare pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar 

pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienŃă a proiectelor finanŃate prin 

POR 2007 - 2013”. ADR Vest primeşte sprijin european, pentru implementarea proiectului, în cadrul 
domeniului de intervenŃie 6.1  „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului 
OperaŃional Regional” al POR 2007 – 2013. 
 
Valoarea eligibilă a contractului (fondurile nerambursabile) este de 9.205.694,31 lei, sumă asigurată de 
Uniunea Europeană, prin axa prioritară 6 a POR 2007 – 2013, şi de Guvernul României. 
 
Obiectivul contractului de finanŃare este acela de sprijini implementarea transparentă şi eficientă a 
POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest. În vederea îndeplinirii obiectivului  proiectului, se vor implementa 
următoarele activităŃi: lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte; evaluarea, selecŃia şi 
contractarea cererilor de finanŃare depuse de beneficiarii POR 2007 – 2013; verificarea cererilor de 
prefinanŃare şi a cererilor de rambursare a beneficiarilor POR 2007 – 2013; monitorizarea implementării 
proiectelor finanŃate prin POR 2007 – 2013; organizarea de întâlniri privind implementarea POR 2007 – 
2013. 
 
Perioada de implementare a proiectului „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienŃă a proiectelor finanŃate prin POR 
2007 - 2013” se va încheia în 31 decembrie 2010.     
 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 0256 – 
491.981/491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - DirecŃia Resurse Umane şi 
Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


