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Proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Vest pentru implementarea POR 2014-2020 
în Regiunea Vest în perioada 2018-2019” 

 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat, în data de 18.09.2018, 
contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Vest pentru 
implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Vest în perioada 2018-2019”.  
 
Finanțarea a fost acordată ADR Vest în cadrul Axei prioritare 12 a Regio - Programul 
Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020. Codul My SMIS al proiectului a fost 122918. 
 
Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea sprijinului financiar necesar 
Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest pentru realizarea activităților specifice 
atribuțiilor delegate prin Acordul cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 
2014-2020. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: implementarea eficientă a 
Programului Operațional Regional, prin îmbunătățirea sistemului de implementare a 
programului, astfel încât instituțiile implicate (Autoritatea de Management, Organisme 
Intermediare) să poată realiza cu eficiență și eficacitate funcțiile îndeplinite (programare, 
contractare, monitorizare, plăți, etc) și implementarea transparentă a Programului 
Operațional Regional, prin sprijinirea instituțiilor implicate în implementarea POR în vederea 
asigurării, informării și comunicării către potențialii beneficiari, beneficiari de finanțare POR, 
cât și către publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal. 
 
Rezultatele proiectului au fost: 

• Studii, analize, rapoarte, strategii - 1  
• Evenimente de informare și comunicare – 101 
• Participanţi la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari şi potenţiali 

beneficiari) – 263 persoane 
• Personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POR – echivalent 

normă întreagă anual – 87 persoane 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 35.573.662,94 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile din FEDR a fost de 17.786.831,47, iar valoarea din bugetul național a fost 
de 17.786.831,47 lei.  
Perioada de implementare a proiectul s-a încheiat în data de 31 decembrie 2019, acesta 
desfășurându-se pe parcursul a 24 de luni. 
 

*** 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. 
 
 
 


