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Anunț de presă  

Timișoara, Decembrie 2022 
 

A fost finalizat proiectul pentru operaționalizarea rolului Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest de Autoritate 

de Management pentru PR Vest 2021-2027 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) anunță finalizarea proiectului 
„Sprijin pentru ADR Vest în pregătirea POR 2021-2027”, cod SMIS 141900.  
 
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. 
 
Obiectivul general al proiectului a vizat acordarea de sprijin Agenției pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest pentru pregătirea în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce vor 
decurge din calitatea de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 
perioada 2021-2027. 

 
Rezultate obținute:  

• Program regional elaborat transmis către CE 
• Descriere de sistem elaborată la nivelul ADR în calitate de AM PR 2021+ 
• Evaluare Strategica de Mediu (SEA) care va sta la baza PR Vest 2021-2027 
• Pachet de proceduri operaflionale elaborate la nivelul ADR în calitate de AM PR 

2021+ 
• 1 pachet initial de ghiduri si scheme de ajutor de stat 
• 1 set analize pentru utilizarea optiunilor simplificate in materie de costuri 

Impactul proiectului la nivelul Regiunii Vest: Servicii de elaborare a studiului privind 
creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calității vieții locuitorilor din 
Regiunea  Vest  
 
Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare este de 5.040.449,70 lei, suma fiind 
cofinanțată de Uniunea Europeană - 4.284.382,25 (85%) și de Guvernul României - 
756.067,45 lei (15%), prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.  

ADR Vest, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 
(AM PR Vest), va utiliza rezultatele obţinute în cadrul prezentului proiect prin derularea 
atribuțiilor de autoritate de management în perioada de programare 2021-2027.  
 
Data de începere a proiectului este 01.07.2020, iar data de finalizare este 31.12.2022. 
 

*** 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră de internet, 
www.adrvest.ro, și să ne contactaţi la telefon/ fax 0256 – 491.981/491.923 sau pe e-mail  
office@adrvest.ro. 
 


