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Comunicat de presă 

Privind finalizarea contractului de finanțare ”Sprijin pentru ADR Sud -

Est în pregătirea PR 2021- 2027” 

Cod proiect 2.1.135/ Cod MySMIS+140458  

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-

Est), în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 03.08.2020 – 31.12.2022, proiectul 

„Sprijin pentru ADR SE în pregătirea PR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140458/ Cod 

proiect 2.1.135, finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 

2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 

2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea 

și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și 

condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și 

POC. 

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ADR Sud-Est in realizarea rolului de 

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027. 

Obiectivul specific al proiectului a fost operaționalizarea rolului ADR Sud-Est de 

Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud- Est 2021-2027. 

Rezultatele atinse în cadrul proiectului au fost:  

• Elaborarea Programului Regional Sud-Est și transmiterea acestuia catre Comisia 

Europeană, in vederea aprobarii. Programul a fost aprobat in luna octombrie 2022.  

• Elaborarea Descrierii de sistem la nivelul ADR Sud-Est in calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Regional Sud-Est  

• Elaborarea procedurilor operaționale necesare pentru realizarea atributiilor ADR Sud-

Est de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud -Est  

• Alte activități desfășurate în cadrul proiectului au fost: dezvoltarea website-ului 

Programului Regional Sud-Est 2021- 2027, elaborarea Planului de comunicare, 

achiziționarea de echipamente pentru echipa de management și echipa de 

implementare, achiziționarea de elemente de birotică. 

Valoarea totală a contractului de finanțare a fost 3.001.110,48 lei, din care 2.550.943,90 

lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, 450.166,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.  

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr.24, 

Municipiul Brăila, județul Brăila tel.: 0339.40.10.20, fax: 0339.40.10.17, email: 

adrse@adrse.ro, website: www.adrse.ro. 

http://www.adrse.ro/

