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Raport de activitate al 
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

pentru anul 2009 
 
 

I. Activitatea de implementare a Programul Operational Regional 2007-2013  
1. Activitatea de revizuire/actualizare urmatoarelor manuale/ proceduri interne de lucru: manual 
pentru programarea, monitorizarea, evaluarea Programului Operational Regional; manual Asistenta 
Tehnica; manual de Informare si Publicitate asupra POR; manual de verificare si avizare a cheltuielilor 
si Procedura de control financiar preventiv.  
2. Participare ca observator la sedinte CM POR la doua reuniuni ale CM POR in perioada 14-15 mai 
2009 organizata la Brasov si  in perioada 22-23 octombrie 2009 organizata la Constanta.  
3. Activitatea de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013: 
verificarea conformităţii administrative  şi eligibilităţii  a 227 de cereri de finanţare depuse de către 
solicitanţi; organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de evaluarea tehnică şi financiară pentru 111 cereri de 
finantare; analizarea conformitatii a 82 de proiecte tehnice; analizarea a 46 cereri de finantare revizuite; 
efectuarea a 69 vizite la  faţa locului, în etapa precontractuală; pregatirea a 107 documentatii de 
contractare;  semnarea a 87 contracte de finantare. 
4. Activitatea de verificare si monitorizare a implementarii contractelor de finantare semnate in 
cadrul POR : verificarea si avizarea unui numar de 42 de cereri de prefinantare; verificarea si avizarea 
a 31 de cereri de rambursare; aprobarea unui numar de 61 de solicitari de avizare pentru materiale de 
informare si publicitate; efectuarea a 114 vizite de monitorizare; verificarea a 133 rapoarte de progres 
ale beneficiarilor;  avizarea a 78 de notificari si cereri de acte aditionale. 

II   Activitatea de implementare a Programelor Phare si a celor finantate de la Guvernul 
Romaniei  
In perioada de raportare, in cadrul activitatii de implemantare a Programelor Phare si a celor finantate de 
la Guvernul Romaniei au fost gestionate urmatoarele programe: Programul Phare 2004–„Schema de 
investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” (Faza extinsa) (8 proiecte); ProgramulmPhare 
TVET 2004–Reabilitare laboratoare si ateliere (7 scoli); Programul Phare 2004-2006-Infrastructura 
Regionala  (5 proiecte din care 1 reziliat); Programul Phare 2005/017-690.01.03 “Masuri impotriva 
dezastrelor provocate de inundatii” (4 proiecte); Programul Phare 2005 – „Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (10 proiecte din care unul a 
fost reziliat); Programul Phare 2005 – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului 
privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor” (Schema de granturi: Gestionarea deseurilor pentru 
IMM-uri) (1 proiect); Programul Phare 200 –„Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de 
servicii de consultanta in afaceri” (6 proiecte); Programul Phare 2006–„Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (14 proiecte); Subprogramul 
“Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor” (8 proiecte); Subprogramul “Investitii in 
turism” (15 proiecte); Subprogramul “Investitii in Servicii Sociale” (20 proiecte). 
 
III  Activitatea de programare, planificare si monitorizare regionala – coordonare Programe 
Operationale  
A presupus, in cursul anului 2009, derularea urmatoarelor subactivitati: dezvoltarea parteneriatelor 
institutionale in vederea cresterii capacitatii de programare si management al fondurilor structurale la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; elaborarea/cooperarea in vederea pregatirii documentelor 
programatice la nivel local/regional; participarea in structuri parteneriale la nivel local, regional si 
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national; organizarea/participarea la diferite actiuni referitoare la pregatirea/corelarea programelor 
operationale (obiectivul 1 al Politicii de Coeziune); organizarea/participarea la diferite actiuni referitoare 
la pregatirea POR si promovarea POR 2007-2013.  

IV Activitatea juridica in cadrul ADR SE a presupus derularea urmatoarelor activitati: avizarea un 
numar de 43 contracte de finantare si 110 acte aditionale aferente proiectelor contractate in cadrul POR;  
activitatea de secretariat necesara organizari a 2 sedinte de CDR SE in 17.06.2009 si 26.08.2009; 
gestionarea a 3 dosare aflate pe rolul instantelor de judecata, a 3 dosare aflate in procedura de insolventa 
si a 3 dosare aflate in etapa executarii silite;  asigurarea consultantei juridice necesara in activitatea 
desfasurata de catre angajatii ADR SE, inclusiv in contextul gestionarii POR. 

 

V Activitatea de implementare a proiectelor cu finantare internationala, de elaborare de noi 
propuneri de proiecte si de sprijinire a activitatii de cooperare transfrontaliera: implementare 
proiect VISIBLE – “Metodologii de validare a instruirii non-formale a managerilor de proiect” - 
proiect finalizat in luna noiembrie 2009 si finantat  in cadrul Programului Uniunii Europene “Leonardo 
da Vinci” ;  implementare proiect KOLISOON – „O metoda noua, automatizata pentru analiza 
bacteriei Escherichia coli in afluentii apei reziduale” - proiect finalizat in luna septembrie 2009, 
proiect finantat in cadrul Programului Uniunii Europene “LIFE”;  implementare proiect ERIK 
ACTION–„Perfectionarea Capacitatii de Inovare a Firmelor Existente” – proiect in curs de 
implementare si care este finantat  in cadrul Programului de Cooperare Interregionala, INTERREG IVC;  
implementare proiect ERNEST–„Retea europeana de cercetare in domeniul turismului durabil”– 
proiect in curs de implementare si care este finantat prin Programul Cadru 7 pentru Cercetare al Uniunii 
Europene;  participarea la sedintele Consiliilor Directoare si Adunarilor Generale ale Birourilor 
Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi, Suceava si Calarasi;  participarea la reuniunile 
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica 
Moldova 2007 – 2013; participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare pentru Mecanismul 
Financiar Spatiul Sud-Est European;  participarea la elaborarea de propuneri de proiecte, in care ADR 
SE va avea calitatea de partener sau lider de proiect, proiecte care au fost depuse in cadrul Programului 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (3 proiecte in calitate de partener); Programul de 
Cooperare Transnationala Sud Estul Europei – a doua licitatie de proiecte (3 proiecte in calitate de 
partener, 1 proiect in calitate de lider de proiect); Programul Operational Comun de Cooperare Bazinul 
Marii Negre (1 proiect in calitate de lider de proiect).  

VI Activitati derulate in cadrul Compartimentului Resurse Umane:  activitatea de  planificare, 
recrutare si selectie a personalului; activitatea de inductie, instruire si dezvoltare a personalului 
(personalul angajat in cadrul OI POR a participat in cursul anului 2009 la 30 se sesiuni de instruire 
organizate atat de MDRTL cat si de catre ADR SE) si activitatea de actualizare si revizuire a procedurii 
interne.  

VII Activitati derulate in cadrul Compartimentului Comunicare s-a desfasurat prin urmatoarele 
activitati: organizarea de conferinte/sesiuni de informare (145 de sesiuni si 3 conferinte de presa), 
Intretinere/actualizare web site - sectiunea “ POR 2007-2013” a paginii web a ADR SE, help-desk 
asigurat prin Birourile de Informare POR  (1251 de cereri de informatii solutionate), realizarea a 4 
numere electronice ale Buletinului informativ InfoRegio Sud-Est, derularea de campanii in presa scrisa, 
implicarea in constituirea retelei comunicatorilor REGIO si derularea unei campanii out-door.  
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VIII Activitatea de organizare a misiunilor de audit ale Unitatii de Audit Intern  din cadrul ADR 
SE, sprijin pentru misiunile de audit organizate de catre alte institutii/organizatii  
Planul de audit a cuprins 5 misiuni de audit si 2 misiuni de follow-up (verificarea indeplinirii 
recomandarilor din cadrul misiunilor de audit precedente) si s-a elaborat Planului anual de audit pentru 
anul 2010 si Planul strategic de audit pentru perioada 2010 – 2012. In perioada 27 - 30.10.2009, 
Unitatea de Audit Intern a facut obiectul unei misiuni de evaluare realizate de catre Directia Audit Intern 
din cadrul MDRL.  
 
IX Activitati derulate in cadrul Directiei economice 
1. Biroul  Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica (AT) si Proiectelor 
Internationale: gestionarea contractul de finantare nerambursabila “Sprijin pentru ADR SE în perioada 
2009-2010 în vederea implementarii Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud-
Est”, finantat prin Axa prioritara 6 – Asistenta tehnica, DMI 6.1: Sprijinirea implementarii, 
managementului si evaluarii Programului Operational Regional; gestionarea contractul de finantare 
nerambursabila aferent proiectului cu titlul «Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Planului 
de Comunicare  pentru Programul Operational Regional 2007–2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud-
Est», finantat in cadrul Axei prioritara 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.2: Sprijinirea activitatilor de 
publicitate si informare privind Programul Operational Regional.  
2. Birou Contabilitate a inregistrat lunar toate operatiunile economice privind bunurile materiale, 
numerar si alte drepturi si obligatii, pentru contractele de finantare incheiate de ADR SE in cadrul axei 
prioritare 6 Asistenta Tehnica POR DMI 6.1 si DMI 6.2, Programului Phare, Programului POAT Pol 
Crestere, Proiectului “CRSE – Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al 
Regiunii de Dezvoltare Sud Est” si proiectelor internationale utilizand conturi analitice distincte, in 
conformitate cu prevederile contractuale, precum si pentru activitatea curenta a ADR SE; a realizat 
calculul lunar al salariilor si al celorlalte drepturi cuvenite salariatilor ADR SE si a intocmit si depus 
declaratiile lunare privind impozitele/taxele si alte obligatii la bugetul de stat; a calculat amortizarea 
lunara a imobilizarilor corporale si necorporale din patrimoniul ADR SE; a intocmit contul de executie 
si raportul privind executia BVC al ADR SE; a realizat evidenta privind nivelul creantelor si datoriilor 
ADR SE; a realizat inventarierea tuturor conturilor din balanta de verificare. 
3. Birou Control: au fost analizate si avizate un numar total de 71 de cereri de plata, din care: 40 cereri 
de prefinantare, 27 cereri de rambursare intermediara si 4 cereri de rambursare finala  pentru proiecte 
finantate in cadrul POR; au fost analizate si avizate un numar total de 26 de cereri de plata intermediare 
si finale pentru proiecte finantate prin Programele Phare. 
4. Biroului Achizitii: a elaborat Planul Anual al achiziţiilor publice al ADR SE si documentaţiile de 
atribuire pentru procedurile de achizitie organizate in anul 2010; a derulat procedurile de evaluare a 
achizitiilor şi finalizarea procedurilor de atribuire.  
5. Birou Suport Logistic: a intocmit documentele contabile de evidenta primara pentru toate 
operatiunile derulate prin casieria unitatii; a realizat evidenta bunurilor din gestiune conform 
prevederilor legale; a intocmit lunar FAZ-urile pentru autoturismele ce alcatuiesc parcul auto al ADR 
SE; a inregistrat toate iesirile/intrarile de documente in/din arhiva aferente anului 2010.  
 

 

Luminita MIHAILOV 
Director general ADR SE 

 


