
 

 

11.04.2017  

ADR Nord - Est continuă procesul de închidere a Programului Operațional 

Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 - 2013  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, a semnat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 - 2020 contractul de 

finanţare pentru proiectul „Sprijin acordat Organismului Intermediar POS CCE din cadrul ADR Nord-Est în 

perioada 01.01.2016-31.12.2018 în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est” 
Cod proiect 2.1.029. 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini finalizarea implementării și închiderea la timp și în 

bune condiții a POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, prin asigurarea resurselor necesare 

activităților de verificare a cheltuielilor, monitorizare a implementării și durabilității investițiilor, în perioada 

01.01.2016 – 31.12.2018. 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului pot fi grupate astfel: 

1. Rezultate aferente verificării și implementării proiectelor POSCCE 2007-2013 în Regiunea Nord-

Est, în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016:  

- Verificarea cererilor de rambursare și de plată pentru un număr de 40 proiecte; 

- 37 de vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare; 

- 31 de vizite de monitorizare, însoțite de verificarea administrativă și la fața locului a rapoartelor de 

progres finale ; 

- Introducerea în SMIS a datelor aferente cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres. 

2. Rezultate aferente monitorizării durabilității proiectelor POSCCE 2007-2013 în Regiunea Nord-

Est, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018: 

- Monitorizarea durabilității investițiilor realizată pentru un număr de aproximativ 306 proiecte; 

- Efectuarea a aproximativ 300 vizite de monitorizare a durabilității investițiilor în perioada 2016-

2018; 

- Introducerea de date în SMIS aferente a aproximativ 629 rapoarte de durabilitate; 

 

3. Rezultate aferente activitatii de audit intern desfasurata pentru proiectele POSCCE 2007-2013 

din Regiunea Nord-Est, in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin prezentul contract este 01.01.2016 – 31.12.2018. 
Valoarea totală a proiectului este de 3.410.380,26 lei din care valoarea finanțării nerambursabile din 
FEDR este de 2.207.636,73 lei. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 

0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro. 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 - 2020”. 
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