
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat în data de 16 mai 
2019 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR 
VEST în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere POS CCE 2007-2013”. 
Finanțarea a fost acordată ADR Vest în cadrul axei prioritare 2 „Sprijin pentru 
coordonarea, gestionarea și controlul FESI” a Programului Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) 2014-2020. Codul My SMIS al proiectului a fost 128063. 
 
Obiectivul general al proiectului a fost acordarea de sprijin pentru realizarea gestionării 
și implementării transparente și eficiente a Instrumentelor Structurale în procesul de 
închidere a POS CCE 2007-2013. Obiectivul specific al proiectului a fost sprijinirea 
procesului de închidere a POS CCE 2007–2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și 
la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 
către Organismul Intermediar pentru POS CCE înființat în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru 
personalul implicat în închiderea POS CCE. 
 
Rezultatele proiectului au fost: 
 

• 12 luni asigurare sprijin logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS 
CCE 2007-2013 

• Monitorizarea durabilității investițiilor realizată pentru un număr de 11 proiecte 
• 11 rapoarte de durabilitate a investiției verificate pentru un număr de 11 proiecte 
• Arhivarea 100% a documentelor legate de implementarea proiectelor 

 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 237.404,01 lei din care valoarea finanțării 
nerambursabile din FEDR este de 200.949,93 și valoarea din bugetul național a fost 
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de 36.454,08 lei. Perioada de implementare a proiectul se încheie în data de 31 
ianuarie 2020, acesta desfășurându-se pe parcursul a 13 de luni. 
 
 

*** 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 
2014-2020. 


