Programele de finanţare derulate prin intermediul ADR Vest în
perioada 2007-2013 și 2014-2020
A. Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – Regiunea Vest
Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte
programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi
este finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Programul Operaţional Regional 2007-2013 operează în toate cele opt Regiuni de
Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.
Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost
alocate aproximativ 4,568 miliarde Euro. Din aceasta, 3,726 miliarde Euro (84%)
reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), adică
19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea
Obiectivului Convergenţă în România. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până
la 85% din totalul fondurilor destinate finanţării Programului Operaţional Regional.
Alocarea financiară totală pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de
458,77 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor
alocate finanţării POR la nivel naţional. Este important de menţionat că această
repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol orientativ şi indicativ, astfel că fondurile
pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie de care
vor da dovadă.
Programul Operaţional Regional a fost structurat pe şase axe prioritare:
•
•
•
•
•
•

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere;
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport ;
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică.

Proiectele care vor fi finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional au
drept scop îndeplinirea obiectivelor care urmăresc dezvoltarea socio-economică a
regiunilor României, precum:
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a dezvoltării oraşelor: servicii urbane mai bune,
inclusiv în transport, un sistem de locuinţe sociale îmbunătăţit, reabilitarea
clădirilor istorice;
•

Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de
infrastructură – drumuri judeţene, drumuri orăşeneşti şi şosele de centură;

•
•
•

Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii
de urgenţă;
Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale
dezafectate şi poluate pentru noi activităţi, sprijin pentru microîntreprinderi;
Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de
patrimoniu, îmbunătăţirea infrastructurii turistice.

Managementul, gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional
2007- 2013 revine Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care a
fost desemnat Autoritate de Management pentru acest program. Cele opt Agenţii
pentru Dezvoltare Regională precum şi Direcţia Generală Organism Intermediar din
cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale au fost desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea
Programului Operaţional Regional.
Organismele Intermediare au responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de
către Autoritatea de Management, conform unui acord cadru semnat cu AM POR.
În funcţie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanţi de
fonduri în cadrul Programului Operaţional Regional:
•
•
•
•
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
Furnizori de servicii sociale;
Universităţile de stat;
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiile Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţii de formare profesională a
adulţilor din sistemul public şi privat;
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi
microîntreprinderi;
Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică.

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea şi
promovarea unei dezvoltări locale durabile, economice şi sociale a regiunilor
României, corespunzător nevoilor lor specifice prin îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi ale mediului de afaceri, care susţin creşterea economică, pentru a
face din regiunile României, în special din cele rămase în urmă, locuri mai atractive
pentru muncă şi investiţii.

B. Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (OI POSCCE), Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție
inovativ și eco-eficient” şi Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiilor şi
Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public”, Operaţiunea 3.1.1
„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a devenit Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (OI POSCCE), Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, începând cu data de 11 martie 2013 prin semnarea Acordului Cadru de
delegare a atribuţiilor privind implementarea programului încheiat cu Ministerul
Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru POSCCE (AM POSCCE).
Din data de 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat şi axa prioritară 3 „Tehnologia
Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public”, Operaţiunea 3.1.1
„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.
ADR Vest – OI POSCCE gestionează proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale
întreprinderilor mari din Regiunea Vest. În calitate de OI POSCCE, conform articolului
18, alineatul 2 din Acordul-Cadru, ADR Vest îndeplineşte atribuţii specifice gestionării
următoarelor operaţiuni, din cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție
inovativ și eco-eficient:
•

•
•
•

Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – investiţii pentru întreprinderi
mici şi mijlocii
Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare
Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

În cadrul axei prioritare 3 a POSCCE, ADR Vest gestionează domeniul major de
intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, iar
acestea vizează operaţiunea Operațiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la Internet şi la
serviciile conexe.
Prin semnarea Acordului Cadru, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest i-au fost
delegate atribuţii precum:
• de a se asigura, la nivel regional, în legătură cu respectarea cerinţelor
privind informarea şi publicitatea;
• de a se asigura, la nivel regional, că proiectele sunt selectate spre finanţare
în conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE;

•
•

•

•

•

•

de a se asigura că activitatea evaluatorilor independenţi în procesul de
evaluare respectă criteriile / cerinţele aplicabile POSCCE;
de a se asigura, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre
finanţare în cadrul POSCCE se respectă, pe întreaga perioadă de
implementare a acestora, legislaţia naţională şi comunitară relevantă;
de a verifica, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi
implementate în regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au
fost efectiv executate / livrate / prestate, şi că toate cheltuielile declarate de
către Beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă
prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul achiziţiilor,
şi a celei comunitare relevante;
de a se asigura că informaţiile şi datele necesare pentru managementul
financiar, monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate
corespunzător pentru fiecare proiect implementat în regiune şi introduse în
SUIM/SMIS conform procedurii specifice;
de a verifica că Beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi
analitice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia
naţională financiar-contabilă;
de a se asigura că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri
necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată pentru fiecare
proiect implementat în regiune sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de
la închiderea oficială sau parţială a POSCCE, în conformitate cu prevederile
art. 90 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006.

C. Programului Operaţional Regional 2014-2020 – Regiunea Vest
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest îndeplinește începând cu 23
septembrie 2015 rolul de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, în baza
Acordului cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului
Operaţional Regional 2014 - 2020. În această calitate ADR Vest îndeplineşte
atribuţiile delegate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminsitrației
Publice - Autoritate de Management pentru POR 2014 - 2020.
Principalele atribuţii delegate Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru
POR, în baza acestui Acord sunt:

Programare:
• Colectarea informațiilor necesare modificării Programului Operațional
Regional 2014 – 2020;

•

Monitorizarea Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, conform
metodologiei privind planificarea dezvoltării regionale, corelat cu îndeplinirea
obligațiilor asumate prin POR 2014 - 2020;
• Colectarea informațiilor necesare raportării și monitorizării schemelor de
ajutor de stat/de minimis specifice POR 2014 - 2020
• Sprijinirea AM POR în pregătirea perioade de programare 2021 - 2027.
• Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala 2021 - 2027.
Evaluarea, selecţia şi contractarea operaţiunilor/proiectelor
• Lansarea la nivel regional a apelurilor de proiecte în conformitate cu
calendarul stabilit de AMPOR, acolo unde este cazul;
• Participarea şi organizarea, acolo unde este cazul, a procesului de evaluare și
selecție la nivel regional și asigurarea transparenței și imparțialităţii acestuia
în conformitate cu prevederile procedurale specifice, cu prevederile ghidului
general și/sau ale ghidurilor specifice, elaborate și aprobate de AM POR,
inclusiv introducerea datelor în MySMIS/SMIS, acolo unde este cazul;
• Asigurarea informării solicitanților asupra rezultatului procesului de evaluare,
selecție şi contractare cu asumarea responsabilităţii exclusive asupra derulării
etapelor procedurale delegate către OIPOR;
• Pregătirea, verificarea şi transmiterea către AMPOR a documentaţiei de
contractare în vederea verificării şi aprobării interne, în conformitate cu
procedurile specifice.
Verificarea achiziţiilor şi a cererilor de rambursare şi plată
• Verificarea furnizării de bunuri, prestarii de servicii și executării de lucrări
cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, și
în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu
condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;
• Verificarea că beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor
rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un
sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate
tranzacțiile referitoare la o operațiune;
• Verificarea 100% a procedurilor de achiziiţii aferente contractelor de
furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari, din punct de vedere al
respectării legislaţiei privind achiziţiile şi al evitării conflictului de interese;
• Introducerea, actualizarea şi verificarea datelor în SMIS/mySMIS, conform
fazei procedurale corespunzătoare;
• Instituirea de măsuri eficace și proporționale de prevenire şi sesizare a
fraudelor/neregulilor, luând în considerare riscurile identificate;
• Realizarea activităţilor aferente închiderii POR 2007 - 2013, conform
termenelor, procedurilor şi instrucţiunilor transmise de AM POR.

Monitorizarea proiectelor
• Ca o etapă prealabilă monitorizării proiectelor, OI se asigură, prin personal
propriu sau prin externalizarea serviciilor de specialitate, de verificarea
proiectului tehnic/acordului de mediu (după caz), în vederea respectării
indicatorilor tehnico-economici şi descrierii investiţiei, anexe la Cererea de
finanțare;
• Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, a atingerii rezultatelor şi a
obiectivelor asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanţare şi anexele
aferente, precum şi a modului în care beneficiarul respectă prevederile
contractuale specifice operaţiunii finanţate;
• Verificarea informaţiilor din rapoartele de progres şi de durabilitate elaborate
si transmise de către beneficiari şi, ulterior verificării, asigurarea transmiterii
acestora, în format electronic către AMPOR conform procedurii de
monitorizare;
• Efectuarea de vizite la faţa locului atât în perioada de implementare a
proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului
de finanţare, potrivit procedurii de monitorizare, precum şi la solicitarea
AMPOR, pentru a se verifica la fata locului progresul fizic al proiectelor si
acurateţea datelor inscrise in rapoartele de progres, atingerea obiectivelor şi
a indicatorilor proiectelor, respectiv pentru culegerea de date suplimentare
vizând stadiul implementarii proiectului (probleme întâmpinate), precum şi
pentru a se asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor;
• Elaborarea raportului de monitorizare trimestrial şi a planului de vizite ale
Organismului Intermediar si asigurarea transmiterii acestora spre aprobare
către AMPOR, conform procedurii de monitorizare;
• Efectuarea de vizite la faţa locului la sfârşitul perioadei de implementare
pentru toate proiectele în vederea verificării realizării indicatorilor şi
obiectivelor acestora;
• Înaintarea
către
AMPOR
de
propuneri
de modificări/rezilieri/încetări/suspendări ale contractelor de finanțare
potrivit prevederilor Contractelor de finanţare, ca urmare a analizei stadiului
implementării proiectelor;
• Introduce în SMIS/MySMIS date legate de implementarea proiectelor la
nivelul proiectelor şi asigură actualizarea acestora, conform procedurilor
aplicabile.
• Asigură monitorizarea ex-post a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013,
conform procedurii de monitorizare;
• Asigură arhivarea electronica şi pe suport de hârtie a tuturor documentelor
aferente proiectelor finalizate.

Informare şi comunicare
• Elaborarea şi implementarea Planului Regional de Comunicare pentru POR
2014 - 2020.
Sprijin pentru potenţiali beneficiari/beneficiari
• Acordarea de sprijin beneficiarilor/potenţialilor beneficiari, conform etapei
procedurale, cu respectarea principiului tratamentului egal, prin structura de
tip help-desk / structura specializată din cadrul Organismului Intermediar /
ADR.
***

Situatia proiectelor cu finantare europeana in care ADR Vest are calitatea de
beneficiar:
1. Proiectul REGIUNI DIGITALE – politici regionale care adoptă principiile Industriei 4.0
pentru digitalizare
• Perioada de implementare: 1 August 2019 – 31 Ianuarie 2023
2. NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar
• Perioada de implementare: 1 Aprilie 2016 – 31 Martie 2020
3. iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel regional
• Perioada de implementare: 1 Aprilie 2016 – 31 Martie 2020
4. MonitoRIS3 - schimbul de experienta in mecanismul de monitorizare, indicatori si
metodologii destinate imbunatatirii politicilor si instrumentelor in contextul
Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta
• Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2021
5. DEVISE - IMM-uri din tehnologia digitală în sprijinul Strategiilor Regionale
• Perioada de implementare: 1 Iunie 2018 - 30 Nov 2022

Participare a ADR Vest in alte organizatii:
o Membra in reteaua ERNACT: http://adrvest.ro/regiunea-vest-adevenit-membru-al-reelei-regiunilor-europene-pentru-aplicareatehnologiei-comunicaiilor-4/
o Membra in reteaua EEN: http://www.regiuneavest.ro/enterpriseeurope-network/
o Membra in CLUSTURBANAT, clusterul de turism din județul
Timis: http://www.clusturbanat.ro/despre-noi/
Parteneriate sau acorduri de colaborare:
o Memorandum de Intelegere cu Regiunea Nord din Republica
Moldova: http://adrvest.ro/regiunea-vest-din-romania-exemplude-bune-practici-pentru-regiunea-nord-din-republica-moldova-4/
o În urma câștigării de către ADR Vest a finanțării europene prin
programul COSME 2014 - 2020, aferentă derulării activităților și
serviciilor European Enterprise Network pentru Macroregiunea IV
România – Regiunea Vest și Sud-Vest, în calitate de coordonator

al Consorțiului Ro-Boost SMEs, ADR Vest va îndeplini atribuţii
după cum urmează:
•
oferirea de consultanţă cu privire la politicile şi
reglementările legale europene de interes pentru IMM-uri;
•
acces la finanţare;
•
realizarea de activităţi de internaţionalizare;
•
realizarea
de
parteneriate
pentru
proiecte
internaţionale de cercetare şi dezvoltare;
•
facilitarea de inovare şi transfer tehnologic
transnaţional;
•
dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaţionale;
•
dezvoltarea capacităţii de management şi inovare.

***

Strategii proprii
1. Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2014-2020 (PDR Vest);
2. Strategia de Specializare Inteligentă (RIS 3) a Regiunii Vest 2014-2020.

Studii
1. Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în
Regiunea Vest
2. Studiu de potențial privind dezvoltarea axei Timișoara-Arad centrii de
polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest
3. Creșterea impactului utilizării fondurilor structurale asupra calității vieții
locuitorilor din Regiunea Vest
4. Studiu regional de transport și mobilitate
5. Sustenabilitatea – Motor al dezvoltării în Regiunea Vest

