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privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 

„Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POS CCE, în perioada 2016-2018, pentru 

monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013” 

 

Braila, 30.08.2017 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI 

POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si 

Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru 

implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE,  în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-

2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”, codul proiectului 

fiind  2.1.026. 

Proiectul de asistenta tehnica este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, 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 consta in asigurarea unui management si a unui control 

eficient al intervenţiilor finanţate din Fondurile Structurale, prin sprijinul acordat ADR SE, 

in calitate de OI POS CCE, in perioada 2016 – 2018, prin monitorizarea din punct de vedere 

tehnic si financiar a unui numar de 28 de proiecte care au fost implementate in cursul anului 2015, 

monitorizarea durabilitatii pentru un numar de 330 proiecte, implementate prin POS CCE 2007-

2013, sprijinirea AM POS CCE, in vederea intocmirii Raportului Anual pentru anul 2015 si a 

Raportului Final de Implementare. 

Rezultatele asteptate sunt urmatoarele: asigurarea unui management financiar eficient al POS CCE 

2007-2013, prin verificarea unui numar de 100 dosare de achizitii si a unui numar de 47 cereri de 

rambursare, depuse de beneficiari; asigurarea unei monitorizari a stadiului indeplinirii si mentinerii 

indicatorilor stabiliti prin contractele de finantare, pentru perioada de durabilitate, pentru un numar 

de 330 de proiecte; asigurarea cerințelor de informare şi raportare către Comisia Europeană, prin 

contributia la realizarea Raportului Anual de Implementare, aferent anului 2015 si a Raportului 

Final de Implementare; prevenirea, identificarea si raportarea neregulilor, in conformitate cu 

prevederile legislatiei nationale si comunitare si ale contractelor de finantare incheiate cu 

beneficiarii; 

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.845.317,50 lei, din care valoarea finantarii 

nerambursabile FEDR este de 2.409.841,66  lei, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 

de luni, respectiv de la 01.01.2016 până la 31.12.2018. 

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

Detalii suplimentare puteti obtine de la dna Nina IRIMIA, Director al Directiei de Implementare 

Proiecte, Telefon:0339/732.416, fax; 732.417, email: nina.irimia@adrse.ro 
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