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Privind rezultatele implementarii contractului de finantare “ Sprijin pentru ADR SE in vederea 
implementarii Planului de Comunicare pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 in 

Regiunea de Dezvoltare Sud- Est” 
 
 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (OI POR) a incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operational Regional 2007-2013 (AM POR),  contractul de finantare “ Sprijin pentru ADR SE in 
vederea implementarii Planului de Comunicare pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 
in Regiunea de Dezvoltare Sud- Est”.  
 
Obiectul principal  al proiectului l-a constituit finantarea ADR SE in calitate de  OI POR pentru 
realizarea activitatilor de publicitate si informare cu privire la implementarea fondurilor alocate 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin POR 2007-2013, in conformitate cu prevederile  Acordului Cadru 
incheiat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei. 
 
Contractul  de finantare in valoare totala de 445.900 lei a fost semnat in data de 13.05.2009 iar 
perioada de implementare a fost de 33 luni, respectiv aprilie 2007 - decembrie 2009. 
 
Rezultatele implementarii acestui contract sunt: 
 

• informarea grupurilor Ńintă asupra oportunităŃilor de finanŃare de care pot să beneficieze 
prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 sprijinind astfel absorbŃia fondurilor alocate 
prin POR. 

• informarea beneficiarilor asupra obligatiilor privind conditiile de implementare si raportare 
(conf. prevederilor contractuale si procedurilor specifice), precum si asupra obligatiilor 
privind informarea si publicitatea (conf. Art. 8, Regulamentul CE 1828, cap. II) ce decurg din 
calitatea de beneficiar al unei finanŃări nerambursabile. 

• vizibilitatea rezultatelor obŃinute în implementarea POR la nivelul Regiunii Sud-Est 
• dezvoltarea relatiilor de comunicare şi parteneriat cu toate instituŃiile relevante în scopul 

atingerii obiectivelor incluse în Planul de comunicare pentru POR.  
• asigurea vizibilitatii deciziilor şi acŃiunilor ADR Sud-Est în calitate de Organism Intermediar 

implicat în gestionarea fondurilor europene. 
• creşterea calităŃii serviciilor oferite in procesul de implementare a POR  la nivelul Regiunii 

de Dezvoltare Sud-Est. 
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