
ADR Vest gestioneazã
712,26 milioane euro

din bugetul 2014-2020
ADR Vest, în calitate de Organism

Intermediar, gestioneazã 11 din
cele 13 Axe prioritare ale POR
2014-2020, care însumeazã o valo-
are totalã de 712,26 milioane euro
(FEDR, buget de stat ºi buget lo-
cal), cu aproape 70% mai mult
decât valoarea gestionatã în perio-
ada de finanþare 2007-2013, ne-a
transmis Sorin Maxim, director ge-
neral al Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Vest.

Pânã la începutul lunii aprilie, în
cadrul Programului Operaþional
Regional (POR) 2014-2020, la
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã Vest au fost depuse 678 pro-
iecte, în valoare totalã de 622 mi-
lioane euro, valoarea finanþãrii ne-
rambursabile fiind de 487,14 milio-
ane euro.

Conform domnului Sorin Maxim,
dintre acestea:
ü 238 de proiecte au fost con-

tractate, având o valoare totalã de
222,6 milioane euro ºi 182,61 mi-
lioane euro valoarea finanþãrii ne-
rambursabile;
ü 185 de proiecte se aflã în eva-

luare/precontractare, având o va-
loare totalã de 195,13 milioane
euro ºi 135,53 milioane euro valoa-
rea finanþãrii nerambursabile;
ü 255 de proiecte sunt respin-

se/retrase/reziliate, având o valoa-
re totalã de 204,27 milioane euro ºi
169 milioane euro valoarea finan-
þãrii nerambursabile.

Programul Operaþional Regional
(POR) 2014-2020 este unul dintre
programele operaþionale din pe-
rioada de programare 2014-2020
elaborate de România ºi adoptate
de Comisia Europeanã, fiind fi-
nanþat din unul din Fondurile
Europene Structurale ºi de Investi-
þii ale Uniunii Europene - Fondul
European pentru Dezvoltare Re-
gionalã (FEDR).
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Investiþii

Sorin Maxim: "Toate evenimentele de promovare, desfãºurate la nivel regional sau judeþean, au ca scop
familiarizarea potenþialilor beneficiari din Regiunea Vest cu principalele aspecte de noutate ale POR 2014-2020,
în vederea realizãrii unor proiecte valoroase pentru regiunea noastrã, ºi de a asigura un grad de contractare ºi

de absorbþie cât mai ridicat al fondurilor europene".



Programul Operaþional Regional
2014-2020, adoptat de Comisia Eu-
ropeanã pe data de 23 iunie 2015,
continuã sã finanþeze investiþiile
pe care le-a sprijinit ºi în perioada
2007-2013: dezvoltare urbanã, in-
frastructurã socialã, de sãnãtate ºi
educaþionalã, IMM-uri, drumuri ju-
deþene, turism, patrimoniu cultu-
ral, reabilitãri termice de blocuri,
dar finanþeazã ºi noi categorii de
proiecte faþã de programul prece-
dent: transport public urban, rea-
bilitarea termicã a clãdirilor publi-
ce, regenerare urbanã, sprijinirea
comunitãþ i lor dezavantajate,
entitãþi de transfer tehnologic.

POR 2014-2020 este structurat
în 13 axe prioritare, dupã cum ur-
meazã:

1. Promovarea transferului teh-
nologic;

2. Îmbunãtãþirea competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii;

3. Sprijinirea tranziþiei cãtre o
economie cu emisii scãzute de
carbon;

4. Sprijinirea dezvoltãrii urbane
durabile;

5. Îmbunãtãþirea mediului urban
ºi conservarea, protecþia ºi valorifi-
carea durabilã a patrimoniului
cultural;

6. Îmbunãtãþirea infrastructurii
rutiere de importanþã regionalã;

7. Diversificarea economiilor lo-
cale prin dezvoltarea durabilã a
turismului;

8. Dezvoltarea infrastructurii sa-
nitare ºi sociale;

9. Sprijinirea regenerãrii econo-
mice ºi sociale a comunitãþilor de-
favorizate din mediul urban;

10. Îmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale;

11. Extinderea geograficã a siste-
mului de înregistrare a proprietãþi-
lor în cadastru ºi cartea funciarã;

12. Asistenþã tehnicã;
13. Regenerare urbanã oraºe mici

ºi mijlocii.
În ceea ce priveºte exerciþiul fi-

nanciar anterior, gradul de absor-
þie la nivelul Regiunii Vest este de
85,69%, potrivit sursei citate.

Acestea ne-au transmis cã planu-
rile Agenþiei pentru Dezvoltare Re-
gionalã Vest pentru anul 2018 vi-
zeazã în principal asigurarea tutu-
ror condiþiilor tehnice în vederea

bunei implementãri a Programului
Operaþional Regional 2014-2020 ºi
informarea tuturor potenþialilor
beneficiari cu privire la oportunitã-
þile de finanþare existente: "Toate
evenimentele de promovare, des-
fãºurate la nivel regional sau jude-
þean, au ca scop familiarizarea po-
tenþialilor beneficiari din Regiunea
Vest cu principalele aspecte de no-
utate ale POR 2014-2020, în vede-
rea realizãrii unor proiecte valoroa-
se pentru regiunea noastrã, ºi de a
asigura un grad de contractare ºi
de absorbþie cât mai ridicat al fon-
durilor europene".
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Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã Vest are rolul de Organism
Intermediar pentru Programul
Operaþional Regional 2014-2020,
gestionând implementarea acestui
program la nivelul Regiunii Vest.
Anul trecut, populaþia rezidentã a
Regiunii Vest era de 1.792.503 lo-
cuitori. Faþã de anul 2016, când au
fost înregistraþi 1.802.040 de locui-
tori, populaþia regiunii a scãzut cu
0,53%. Rata de ocupare a resurse-
lor de muncã (respectiv numãrul
de persoane ocupate din totalul re-
surselor de muncã), la nivel regio-
nal, în anul 2016, a fost de 70,9%,
aceastã valoare fiind superioarã ce-
lei înregistrate la nivel naþional
(66,2%).
Rata ºomajului în Regiunea Vest, în
anul 2016, era de 2,6%. Compara-
tiv cu anul 2015, când rata ºomaju-
lui era de 3%, acest indicator a
înregistrat o evoluþie pozitivã, Re-
giunea Vest fiind una dintre regiu-
nile cu cele mai scãzute rate ale
ºomajului din România.
Conform reprezentanþilor regiunii,
în anul 2015, PIB-ul regional era de
67.446,5 milioane lei. Faþã de anul
anterior, acesta a înregistrat o
creºtere de 10%. La nivel naþional,
PIB-ul a înregistrat o creºtere de
6,7%, faþã de anul anterior.
În anul 2016, în Regiunea Vest erau
47.951 întreprinderi, acestã valoa-
re fiind superioarã anului 2015,
când numãrul întreprinderilor era
de 47.113. În acest interval, creºte-
rea a fost de 1,8%.


