
2 decembrie 2008 
Bucureşti 

 
Finanţare pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 

la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013, în data de 2.12.2008, un contract de asistenţă tehnică pe domeniul major de intervenţie 
6, "Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional”, 
subdomeniul 6.1, "Sprijin pentru implementarea POR - OI/ADR".  
   
Contractul are ca obiect acordarea finanţării necesare implementării proiectului 
"Implementarea POR 2007-2013 în Regiunea Bucureşti-Ilfov". Obiectivul principal al acestui 
proiect constă în obţinerea sprijinului financiar pentru ADRBI, în vederea  implementării 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în condiţii de 
eficienţă şi transparenţă, în scopul asigurării absorbţiei cât mai ridicate a fondurilor alocate prin 
acest program.  
   
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ADRBI, Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, solicită 
în principal sprijin pentru  pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul, verificarea şi monitorizarea 
activităţilor şi a proiectelor prin care se va realiza implementarea POR la nivel regional. 
 
De asemenea, prin acest proiect se solicită finanţare pentru programe de instruire a personalului, 
salarizarea personalului contractual, a experţilor precum şi pentru finanţarea activităţilor suport, 
în vederea întăririi capacităţii administrative a OI şi a realizării unei implementări şi a unui 
management eficient al POR. 
 
Nu în ultimul rând, pentru construirea la nivel regional a capacităţii de a urmări eficienţa, 
eficacitatea şi calitatea implementării programului şi în acelaşi timp pentru a utiliza această 
capacitate şi pentru activităţile de acest tip la nivel naţional, ADRBI va utiliza acest proiect pentru 
buna funcţionare a activităţilor de introducere de date în Sistemul Unic de Management al 
Informaţiilor (SmIS) şi pentru asigurarea sprijinului necesar Comitetului Regional pentru Evaluare 
Strategică şi Corelare (CRESC) şi Comitetului de monitorizare al POR.  
 
Acest proiect este cofinanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat prin Regio - 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 cu o sumă în valoare de 5.065.510 RON. 
   
 
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt 
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADRBI 
Tel: +40746 099 952  

 


