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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

INVITAȚIE  GRUP DE LUCRU  
 
 
 
Stimată  Doamnă/ Stimate Domn,  
 
Având în vedere experiența dobândită și rezultatele obținute în gestionarea programelor cu 
finanțare europeană prin îndeplinirea funcției de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Regional în cele două perioade de programare 2007-2013 și 2014-
2020, începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii 
Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplinește funcția 
de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Vest 2021-
2027. Această calitate a fost atribuită în baza OUG nr. 122/din 29 iulie 2020 privind unele 
măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 
 
 
ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management, a elaborat versiunea de program, 
care a fost supusă consultării publice în data de 17.07.2020 și a fost transmisă Comisiei 
Europene în data de 1 octombrie 2020. În urma observațiilor primite, atât de la actorii 
naționali, regionali, locali, dar și direct de la Comisia Europeană, versiunea de program a 
fost ajustată și îmbunătățită. Varianta de program transmisă oficial Comisiei Europene de 
către ADR Vest în data de 16.04.2021 este disponibilă pe pagina web a ADR Vest la 
următorul link: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-Vest-2021-2027_Draft-
2_16.04.2021.pdf  
 
În conformitate cu HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe, art. 14, în cadrul etapei de definitivare a proiectului de 
program şi de realizare a raportului de mediu, ADR Vest, în calitate de titular de program, 
are obligația  de a supune analizei efectele Programului asupra mediului în cadrul unui grup 
de lucru.  
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului (ANPM) a delegat procedura de evaluare de mediu pentru Programele 
Operaționale Regionale, cât și pentru evaluare adecvată, către autoritățile județene de 
protecția mediului. Astfel, pentru Regiunea Vest, instituția responsabilă este Agenția pentru 
Protecția Mediului Timiș (APM Timiș). 
 
În urmă procedurii de licitație publică derulată de ADR VEST, firma KVB CONSULTING & 
ENGINEERING a fost selectată să implementeze contractul ”Servicii de sprijin pentru 
derularea procedurii de evaluare de mediu, întocmire Raport de mediu, evaluare adecvată 
și alte activități conform HG 1076/2004 și Ordin MMAP 262/2020”. 
 
Având în vedere: 

• componența grupului de lucru, respectiv faptul că la această ședință sunt 
invitați să participe reprezentanții autorităților cu competențe în analizarea 
efectelor semnificative ale POR Vest 2021-2027 asupra mediului, care va 
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stabili domeniul și nivelul de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în 
raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată, precum și analiza efectelor 
semnificative ale programului asupra mediului, 

• adresa emisă de APM Timiș  cu nr. 4439/AAA/22.07.2021, în cadrul căreia s-
a stabilit faptul că POR Vest 2021-2027 se supune evaluării de mediu și nu 
se va supune evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare  
cu Aviz de mediu, 

 
vă invităm să participați la Ședința grupului de lucru, în cadrul căreia se va analiza 
conținutul POR Vest 2021-2027, care va fi organizată în sistem videoconferință în data de 
17 august 2021, începând cu ora 13:00. 

 
În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a confirma participarea la ședința grupului 
de lucru și de a ne transmite numele persoanei nominalizate, alături de datele de identificare 
și contact la adresa de mail mediu@adrvest.ro, cc: office@kvb.ro, pentru a fi posibilă 
transmiterea link-ului de conectare la eveniment. 

 
Avem rugămintea să ne înaintați datele anterior solicitate, nu mai târziu de marți, 10 
august 2021.  
 
 
Vă mulțumim pentru colaborare! 
 
 
Cu stimă, 
 
Sorin MAXIM 
Director General ADR Vest 
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