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1. Misiune OIR POSDRU Nord-Vest 
   
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea Nord - Vest, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Vest, este 
organizat �i func�ioneaz� în temeiul Hot�rârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea �i 
func�ionarea Ministerului Muncii, Familiei �i Egalit��ii de �anse, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord – Vest îndepline�te, în principal, urm�toarele atribu�ii: 

- Asigur� implementarea schemelor de finan�are nerambursabil�, componenta 
„Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune 
Economic� �i Social�, în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de 
implementare încheiat cu Agen�ia de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei �i Protec�iei Sociale; 

- Asigur� implementarea Programului Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de 
func�ii” încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Opera�ional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane. 
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ROF OIRPOSDRU Nord-Vest a fost avizat de c�tre AMPOSDRU prin Ordinul  nr. 456/15.06.2010 �i aprobat prin Ordinul MMFPS 
nr.1322 / 16.09.2010. OIRPOSDRU Nord-Vest are urm�toarea structur�: 
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3. Principalele activit��i desf��urate în anul 2011 de personalul OIRPOSDRU Nord-
Vest 
 
3.1. Compartiment Programare 
În cursul anului 2011 Compartimentul Programare din cadrul OIRPOSDRU NV a desf��urat 
urm�toarele activit��i: 

- a elaborat Rapoartele Semestriale de Implementare DMI delegate aferente sem II 2010 �i 
semestru I 2011  în conformitate cu Acordul de delegare  

- a contribuit cu date pentru elaborarea Raportului Anual de Implementare 2010.  
- a participat la solicitarea AMPOSDRU la o întâlnire privind modalit��ile de lucru pentru 

elaborarea condi�iilor generale �i specifice ale Ghidului Solicitantului pentru DMI-urile 
delegate.  

- a organizat la sediul Prefecturii Jude�ului Cluj o întâlnire cu poten�ialii beneficiari �i 
reprezentatul asisten�ei tehnice AMPOSDRU vizat fiind con�inutul noilor ghiduri (condi�ii 
generale �i specifice ). La întâlnire au participat 117 persoane 

- a f�cut propuneri pentru revizuirea POSRU �i DCI POSDRU în conformitate cu acordul de 
delegare 

- a participat la Bucure�ti la  grupurile de lucru din cadrul Prima evaluare intermediar� a 
POSDRU  

- a participat la Reuniunea Comitetului de Evaluare �i feed-back pentru rapoartele de evaluare 
draftul 3.  

- la solicitarea Comisiei a furnizat AMPSODRU date pentru complet�rile aduse RAI 2010. 
- ofi�erul de programare din cadrul OIRPOSDRU Nord-Vest a elaborat �i transmis 

AMPOSDRU raportul semestrial de implementare pentru fiecare domeniu major de 
interven�ie în conformitate cu acordul de delegare. 

- a elaborat draftul Condi�ii specifice pe DMI 6.2 al OIRPSODRU Nord-Vest 
 
3.2.  Compartiment Audit Intern 
 
În cursul anului 2011, ca urmare a faptului c� pozi�ia de auditor intern este vacant� a fost realizat� 
de c�tre o comisie numit� prin dispozi�ia directorului executiv, misiunea de audit intern Evaluarea 
stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor 
formalizate pe activit��i în entit��ile publice centrale (entit��i subordonate, aflate în 
coordonarea sau sub autoritate, dup� caz). 

 
3.3.  Compartiment Selec�ie Opera�iuni 
 
Compartimentul Selec�ie Opera�iuni are atribu�ii pentru îndeplinirea func�iilor specifice delegate de 
AMPOSDRU pentru implementarea POSDRU în ceea ce prive�te organizarea �i buna desf��urare a 
sesiunilor de evaluare �i selec�ie a cererilor de finan�are de tip grant depuse în cadrul cererilor de 
propuneri de proiecte lansate în cadrul DMI delegate: DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2 �i 6.3. 
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Activitatea specific� Compartimentului Selec�ie Opera�iuni pe parcursul anului 2011 poate fi 
sintetizat� astfel: 

• 1 comitet de solu�ionare a contesta�iilor constituit alc�tuit din 3 membri evaluatori  

• 146 contesta�ii evaluate pentru cererile de finan�are depuse în cadrul CPP 110, 111, 113 �i 
depuse în cadrul Comitetului de Solu�ionare a Contesta�iilor organizat la nivelul AMPOSDRU 

• 51 cereri de finan�are introduse �i actualizate în SMIS în modulul „Project Management”, 
func�iile „Propos Project”, „Project Registration Form”, PACCS �i „Contract Management”  

• întocmirea a 2 rapoarte semestriale de implementare (RSI) specifice CSO 

• întocmirea a 4 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea func�iei delegate specifice CSO 
(RFDS) 

• Preg�tirea �i furnizarea documentelor necesare misiunilor de audit. 
 
 
3.4. Compartiment Antifraud� �i Nereguli 
 
În cursul anului 2011 Compartimentil Antifraud� �i Nereguli din cadrul OIRPOSDRU Nord-Vest a 
desf��urat urm�toarele activit��i: 

- au fost transmise la AMPOSDRU 4 rapoarte trimestriale de nereguli (cate un raport de 
nereguli �i raport de management al neregulilor pentru fiecare trimestru în parte Phare si 
FSE) aferente programelor Phare 2004 – 2006 si FSE pentru neregulile identificate în fiecare 
trimestru; 

- au fost efectuate de c�tre ofi�erul de nereguli  4 disemin�ri trimestriale, conform procedurilor 
interne de lucru precum �i disemin�ri privitor la modific�rile legislative în ceea ce prive�te 
prevenirea, constatarea �i sanc�ionarea neregulilor ap�rute în ob�inerea �i utilizarea 
fondurilor europene �i/sau a fondurilor publice na�ionale aferente acestora a�a cum sunt 
prev�zute în OUG 66/29.06.2011 �i HG 875/31.08.2011.  

- s-a primit un num�r de 32 de sesiz�ri de nereguli, conform registrului de sesiz�ri, din care 8 
au fost invalidate în urma investiga�iilor, a întocmirii de rapoarte de verificare preliminar� �i a 
solicit�rilor de clarific�ri. Pentru celelalte sesiz�ri, în urma valid�rii lor ca nereguli, s-au 
efectuat misiuni de verificare în urma c�rora s-au întocmit proiecte de procese 
verbale/proiecte de note de constatare transmise beneficiarilor în vederea exprim�rii 
punctului de vedere cu privire la constat�rile din cadrul misiunilor de verificare. Dup� 
transmiterea de c�tre beneficiari a punctului de vedere privitor la constat�rile echipelor de 
verificare s-au întocmit procese verbale/note de constatare înaintate Serviciului economic din 
cadrul OIRPOSDRU Nord-Vest în vederea întocmirii notelor de debit. Nota de debit �i 
procesul verbal/nota de constatare au fost apoi înaintate beneficiarilor în vederea recuper�rii 
debitelor; 

- înregistrarea �i validarea în SMIS-CSNR a debitelor constatate prin procese verbale/note de 
constatare; 

- în perioada august-decembrie au fost perfectate procedurile interne de lucru care se afl� în 
curs de aprobare; 
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- în cursul lunii iulie, dup� primirea raportului final din partea Autorit��ii de Audit, au fost 
demarate misiuni de verificare pentru proiectele la care au fost efectuate recomand�ri. În 
cursul lunii august au fost demarate 5 misiuni de verificare ca urmare a constat�rilor 
Autorit��ii de Audit �i 5 misiuni de verificare demarate în urma autosesiz�rii OIRPOSDRU NV 
referitor la neconcordan�ele în ceea ce prive�te respectarea prevederilor legale privind 
achizi�iile publice identificate în urma verific�rilor la fa�a locului; au fost aplicate corec�ii 
financiare conform notei COCOF 07/0037/02.  

- de asemenea, în cazul a 2 beneficiari a fost sesizat DLAF si DNA Serviciul Teritorial Cluj cu 
informarea AM, în vederea investig�rii suspiciunilor de fraud�.  

 
3.5. Biroul Managementul Calit��ii  

 
3.5.1 Compartiment Verificare Tehnic� (ex-ante) 
 

Activitatea specific� Compartimentului Verificare Tehnic� (ex-ante) pe parcursul anului 2011 poate fi 
sintetizat� astfel: 

• verificarea pe baza listelor de verificare a 516 documente transmise de c�tre Compartimentul 
Contractare: dosare de contract, propuneri de modificare a contractelor de finan�are prin acte 
adi�ionale, notific�ri pentru proiectele de tip grant, strategice. ajutor se stat sau de minimis 
aflate în gestiunea OIRPOSDRU Nord-Vest. 

• elaborarea a 12 rapoarte lunare de analiz� a respingerilor de doumente �i transmiterea 
acestuia c�tre AMPOSDRU 

• diseminarea unei metodologii de e�antionare pentru verific�rile de management primit� de la 
AMPOSDRU 

• elaborarea �i transmiterea c�tre AMPOSDRU a 4 rapoarte trimestriale prvind îndeplinirea 
func�iilor delegate OIRPOSDRU 

• revizuirea Procedurii Opera�ionale a Managementului Calit��ii, edi�ia 1 revizia 4 aprobat� în 
14.03.2011 

• transmiterea c�tre AM a dou� planuri de ac�iune pentru implementarea recomand�rilor 
primite de la organisme na�ionale �i europene cu atribu�ii privind verificarea sistemelor de 
management �i control. 
 
3.5.2  Compartiment Managementul Informa�iei  
 
     3.5.2.1 Func�ia Managementul Informa�iei  

 
Activitate specific� de tip birou de sprijin (help-desk) pentru poten�iali beneficiari POSDRU – 
au fost primite solicit�ri telefonice, prin e-mail �i prin vizite la sediul OIRPOSDRU Nord-Vest în 
num�r total de 15. 
Activitate specific� de tip birou de sprijin (help-desk) pentru beneficiari FSE – au fost 
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transmise 257 de puncte de vedere oficiale, prin intermediul biroului de sprijin din cadrul 
Compartimentul Managementul Informa�iei. 
Activitate specific� de sprijin privind m�surile de vizibilitate pentru beneficiari FSE – au fost 
emise 322 avize consultative cu privire la regulile de identitate vizual�. 
Rela�ia cu mass-media 
– un comunicat transmis mass-media 
– o conferin�� de pres� organizat� 
– cinci r�spunsuri furnizate în urma solicit�rilor în baza Legii 544 privind liberul acces la 

informa�iile de interes public  
Seminarii organizate de OIRPOSDRU Nord Vest 
Dou� seminarii organizate în 14 �i 15 iunie 2011, la Baia Mare si Cluj-Napoca, dedicate instruirii 
beneficiarilor de proiecte finantate prin POSDRU. Au fost prezente 68 de persoane. 
Seminarii organizate de ter�i 

- In 17 �i 18 februarie 2011 au avut loc la Cluj-Napoca, în organizarea Institu�iei Prefectului, 
întâlniri tematice cu liderii administra�iei publice locale din jude�ul Cluj. OIRPOSDRU Nord-
Vest a participat la aceste întâlniri prezentând oportunit��ile de finan�are prin POSDRU 
pentru anul 2011. Au fost prezente aproximativ 180 de persoane, care au primit pe suport de 
hârtie informa�iile prezentate în cadrul evenimentului. 

- Ofi�erii de Informare �i Publicitate au participat în calitate de lectori la Cursul de Manageri 
Proiect organizat de Institutul de Formare Economica si Sociala in 7 septembrie 2011 in Cluj 
Napoca. Au fost prezente 36 de persoane. 

- Ofi�erii de Informare �i Publicitate au participat în calitate de lectori la Cursul de Manageri 
Proiect organizat de Institutul de Formare Economica si Sociala in 15 decembrie 2011 in Cluj 
Napoca. Au fost prezente 32 de persoane. 

- Ofi�erii de Informare �i Publicitate au participat în calitate de lectori la patru Cursuri de 
Manageri Proiect organizate de Sceretariatul Tehnic Permanent Nord Vest. Au fost prezen�i 
80 de cursan�i în total. 

Actualizarea paginii de internet www.runv.ro 
Pagina de intenet a institu�ie a fost actualizat� permanent cu informa�ii legate de activit��ile 
desf��urate de institu�ie, acte normative modificate, instruc�iuni �i decizii emise de autoritatea de 
management POSDRU. De asemenea, pe pagina de internet au fost publicate exemple de proiecte 
de succes. 
 
               3.5.2.2. Func�ia IT  

- Monitorizare servicii (DNS, FTP, MySQL, Mail server, etc.) pe cele 3 servere ale institu�iei 
- protejarea re�elei locale împotriva accesului neautorizat, analizarea pachetelor de date prin 

filtrare �i eliminarea lor în cazul în care sunt de natur� mali�ioas� 
- monitorizarea serverelor (Linux: email server, web server, intranet, file server, LEX server, 

antivirus, Sintec) �i efectuarea interven�iilor necesare în scopul func�ion�rii acestora în 
parametri optimi;  

- Între�inere canalelor de comunica�ie; 
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- Mentenan�a sistemelor de calcul �i a aparaturii periferice; 
- Monitorizarea continu� a func�ion�rii canalelor de comunica�ie; 
- Actualizarea paginii web a institu�iei prin postarea declara�iilor de avere �i interese ale 

personalului OIR POSDRU NV �i a altor informa�ii specifice activit��ii OIR POSDRU NV; 
- backup, arhivare, p�strare �i gestionarea informa�iilor pe suport magnetic;  
- Suport in activitatea de introducere date în SMIS; 
 

             3.5.2.3. Înregistrare/arhivare documente 
- Înregistr�ri în registrul unic de intr�ri-ie�iri: 8473 documente  

- Arhivat electronic (scan) acte adi�ionale �i notific�ri: 220 documenta�ii 

- Numerotat, opisat �i arhivat dosare: 666 dosare  

- Expediere plicuri �i colete = 490 de plicuri �i colete 

 
 

3.6. Serviciul Contractare 
3.6.1. Compartiment Suport Juridic 

 
Compartimentul Suport Juridic a desf��urat activit��i privind asigurarea de suport de specialitate 
tuturor serviciilor �i compartimentelor din cadrul OIRPOSDRU Nord-Vest, în vederea respect�rii 
legisla�iei na�ionale �i europene aplicabile implement�rii fondurilor structurale �i de preaderare, a 
legisla�iei specifice achizi�iilor publice, dar �i pentru activit��ile administrative �i organizatorice 
desf��urate de institu�ie, în temeiul Legii 514/2003 privind organizarea �i exercitarea profesiei de 
consilier juridic, modificat� �i completat� �i în conformitate cu Procedura Opera�ional� Suport 
Juridic. În anul 2011 Compartimentul Suport Juridic a acordat un num�r de 285 avize 
Principalele activit��i desf��urate pe parcursul anului 2011 de c�tre Compartimentul Suport Juridic, 
au avut în vedere îndeplinirea urm�toarelor atribu�ii:  
A. Asigurarea de suport tehnic de specialitate serviciilor �i compartimentelor OIRPOSDRU Nord-
Vest în vederea respect�rii cadrului de legalitate în toate activit��ile desf��urate de c�tre acestea, 
asigurarea de suport pentru situa�iile deosebite întâlnite pe parcursul evalu�rii cererilor de finan�are, 
contract�rii �i monitorizarii proiectelor depuse în cadrul schemelor de finan�are, asigurarea de suport 
membrilor echipei de investigare a cazurilor de nereguli sau fraude. 
B. Asigurarea de suport, pentru redactarea coresponden�ei în rela�ia institu�iei cu aplican�ii, cu 
beneficiarii contractelor de finan�are �i cu institu�ii din domeniul privat sau public (MFP, MMFPS, 
ANFP, DNA, DLAF etc.). 
C. Verificarea �i avizarea documentelor elaborate de serviciile �i compartimentele de specialitate din 
cadrul OIR POSDRU NV, în desf��urarea activit��ilor specifice procesului de contractare �i 
implementare, întocmirea de acte administrative cu caracter intern �i  în cadrul procedurilor de 
achizi�ie public�. 
 

1. În cadrul procesului de contractare �i implementare a proiectelor FSE 
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7

10

6

4

Phare 2006 „Servicii sociale”  

Phare 2006 „ Promovarea înv���rii pe parcursul întregii vie�i pentru calificarea �i recalificarea for�ei de
munc� ” 

Phare 2006 „M�suri active pentru ocuparea for�ei de munc�”

Phare 2006 „M�suri de incluziune social�” 

- verificarea documentelor statutare a beneficiarilor �i partenerilor, verificarea dosarelor sub aspectul 
îndeplinirii condi�iilor legale pentru contractare �i avizarea contractelor de finan�are nerambursabil� 
pentru un num�r de 6 noi proiecte FSE, acordarea de aviz de respingere cu recomandare de 
încetare a procesului de contractare pentru 4 cereri de finan�are. 
- verificarea documentelor suport d.p.d.v. juridic �i avizarea actelor adi�ionale privind modificarea 
unor prevederi contractuale ale contractelor FSE aflate în derulare. 
- suport de specialitate în activitatea de verificare proiecte finan�ate. 

2. În cadrul procesului de întocmire de acte administrative cu caracter intern - avizarea 
dispozi�iilor de: 
- numire pe func�ii a personalului OIRPOSDRU Nord-Vest; 
- numire a coordonatorilor de compartimente; 
- dispozi�ii privind avansarea în treapt� pentru func�ionarii pubici care au îndeplinit condi�iile 
prev�zute de lege, promovarea temporar� în func�ie public� de conducere, dispozi�ii privind 
distribuirea contractelor de grant; 
- acordare a sporului de vechime în munc�, pentru func�ionarii pubici care au îndeplinit condi�iile 
prev�zute de lege; 
- încetare raporturi de serviciu. 
Avizarea de acte administrative interne privind buna func�ionare a activit��iilor institu�iei. 

3. În cadrul procedurilor de achizi�ie public� - verificarea dosarelor de achizi�ie �i avizarea 
contractelor pentru achizi�iile institu�iei. 
D. Reprezentarea institu�iei �i a AM POSDRU în fa�a instan�elor de judecat�, împlinirea de acte 
procedurale în procesele aflate pe rolul instan�elor. 
E. Participarea la activitatea de revizuire a Procedurii interne de Suport Juridic �i a pistei de audit 
asociate. 

 
3.6.2.  Compartiment Contractare 
Programul PHARE 
 

Efectuarea unui num�r de 27 
vizite de monitorizare ex-post, 
astfel:  
- Schema de finan�are Phare 
2006 „Servicii sociale” -  
efectuarea a 7 vizite de 
monitorizare ex-post; 
- Schema de finan�are Phare 
2006 „ Promovarea înv���rii pe 
parcursul întregii vie�i pentru 
calificarea �i recalificarea for�ei de 
munc� ” - efectuarea a 10 vizite 
de monitorizare ex-post; 
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- Schema de finan�are Phare 2006 „M�suri active pentru ocuparea for�ei de munc�” - efectuarea a 6 
vizite de monitorizare ex-post; 
- Schema de finan�are Phare 2006 „M�suri de incluziune social�” - efectuarea a 4 vizite de 
monitorizare ex-post; 
Întocmirea rapoartelor de tip Preamble la nivel de contract, trimestrial, pentru schemele de finan�are 
Phare 2004 - 2006.  
Întocmire  rapoarte de tip Operational Overview Table of the Project la nivel de schem� de finan�are, 
trimestrial, pentru schemele de finan�are Phare 2004 - 2006. 
Întocmire rapoarte de tip Final State of Play of the Project pentru Phare 2004 -  2006.  
 

Programul FSE 
 

- Primirea de la Compartimentul Selec�ie Opera�iuni din cadrul OIR a unui num�r de 9 proiecte (ca 
urmare a solu�ion�rii contesta�iilor),  în vederea desf��ur�rii procesului de contractare pe DMI 5.1; 
- Verificarea documentelor furnizate de c�tre aplican�i �i transmiterea c�tre ace�tia a solicit�rilor de 
clarific�ri/ complet�ri pentru întocmirea dosarelor de contract; 
-  Întocmirea dosarelor de contracte pentru aceste 9 proiecte ; 
- Finalizarea etapei de contractare �i semnarea unui contract de finan�are, cu o  valoare total� de 
2.168.837,60 lei  �i o valoare finan�are nerambursabil� de 2.055.740,00 lei; 
- Preluarea în gestiunea OIRPOSDRU Nord-Vest de la AMPOSDRU a unui num�r de 5 contracte 
strategice, astfel: 

- pe DMI 3.1 – 1 contract strategic, cu o  valoare total� de 8.808.192,60 lei  �i o valoare 
finan�are nerambursabil� de 8.251.622,15 lei; 
- pe DMI 3.2 –2 contract strategic, cu o  valoare total� de 39.197.308,26 lei  �i o valoare 

finan�are nerambursabil� de 37.365.272,56 lei; 
- pe DMI 6.2 – 2 contracte strategice, cu o  valoare total� de 18.711.707,00 lei  �i o valoare 

finan�are nerambursabil� de 16.895.681,00 lei; 
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- Preluarea de la AMPOSDRU a unui num�r de 3 contracte ajutor de minimis  pe DMI 3.2, cu o 
valoare total� de 1.110.712,00 lei �i o valoare finan�are nerambursabil� de 1.071.912,00 lei; 
- Primirea �i procesarea unui num�r de 432 notific�ri la contractele de finan�are, depuse de c�tre 
beneficiari, astfel: contracte grant - 214, contracte strategice  188, contracte ajutor de stat �i minimis 
- 30; 
- Primirea �i procesarea unui num�r de 178 acte adi�ionale pentru modificarea contractelor de 
finan�are depuse de c�tre beneficiari, astfel: contracte grant - 83, contracte strategic -  60, contracte 
ajutor de stat �i minimis - 35; 
- Primirea �i procesarea unui num�r de 26 acte adi�ionale pentru contractele de ajutor de stat �i 
minimis ca urmare a apari�iei Ordinului nr. 1652/ 30.11.2010 al Ministerului Muncii, Familiei �i 
Protec�iei Sociale, privind aprobarea formatului standard al bugetului, anex� la contractul de 
finan�are; 
- Întocmirea a 5 acte adi�ionale tripartite pentru contractele strategice preluate în gestiune de c�tre 
OIR POSDRU Nord-Vest; 
- Transmiterea c�tre AMPOSDRU a punctelor de vedere la actele adi�ionale aferente contractelor de 
ajutor de stat �i minimis; 
- Transmiterea c�tre beneficiarii contractelor de tip grant �i strategic a  Notific�rii pentru 
modificarea contractelor ca urmare a modific�rilor legislative, ca urmare a emiterii Ordinului 
1527/03.11.2010 �i a Deciziei AMPOSDRU nr. 53/ 13.12.2010; 
- Transmiterea c�tre beneficiarii contractelor de tip grant �i strategic a  Notific�rii pentru 
modificarea contractelor cu privire la condi�iile prefinan��rii, pentru beneficiarii care au 
solicitat prefinan�are �i nu au primit prefinan�are, ca urmare a emiterii Deciziei AMPOSDRU nr. 
9/ 23.02.2011; 
- Transmiterea c�tre beneficiarii contractelor de tip grant �i strategic a  Notific�rii pentru pentru 
modificarea contractului de finan�are de grant, cu privire la condi�iile acord�rii prefinan��rii, 
pentru beneficiarii care au proiecte în implementare,  ca urmare a Deciziei AMPOSDRU nr. 16/ 
08.04.2011; 
- Transmiterea c�tre beneficiarii contractelor de tip grant �i strategic a  Notific�rii pentru pentru 
modificarea contractului de finan�are de tip strategic/de tip grant ca urmare a modific�rilor 
legislative, ca urmare a Deciziei AMPOSDRU nr. 8/ 02.09.2011; 
- Transmiterea c�tre beneficiari a solicit�rilor de clarific�ri/ complet�ri la notific�rile �i actele 
adi�ionale depuse; 
- Solicitarea punctului de vedere de la Serviciul Economic privind solicit�rile de modificare a 
contractelor FSE prin notificare/ act adi�ional; 
- Emiterea deciziei de reziliere pentru 5 contracte de grant pe DMI 5.1, dintre care 3 ca urmare a 
transmiterii notific�rii conform Deciziei 9/2011; 
- Efectuarea a 3 vizite speciale ca urmare a primirii din partea beneficiarilor contractelor de ajutor de 
stat �i minimis, a solicit�rilor de reziliere. Transmiterea c�tre AMPOSDRU a rapoartelor de vizit� �i a 
documentelor suport aferente; 
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- Efectuarea a 2 întâlniri de clarificare ca urmare a primirii din partea Serviciului Economic a solicit�rii 
de demarare a procedurii de reziliere pentru contracte de ajutor de stat �i minimis. Transmiterea 
c�tre AMPOSDRU a minutelor întâlnirilor �i a documentelor suport aferente. 
- Înregistr�ri efectuate în SMIS; 
- Stabilirea riscului ini�ial pe proiecte �i înregistrarea în sistemul ActionWeb; 
- Întocmirea Raportului de îndeplinire a func�iei delegate Contractare, trimestrial; 
- Furnizarea c�tre Compartimentul Programare a datelor necesare pentru întocmire Raport 
Semestrial de Implementare POSDRU �i Raport Anual de Implementare POSDRU; 
 
 

3.7. Serviciul Economic 
3.7.1. Compartiment Verificare Proiecte Finan�ate 

 
În anul 2011 s-au aflat în implementare �i au fost monitorizate la nivelul OIRPOSDRU Nord-Vest un 
num�r de 114 proiecte , din care: 
- 35 proiecte de tip strategic 
- 48 proiecte de tip grant 
- 10 proiecte ajutor de stat de formare 
- 20 proiecte ajutor de stat de minimis   
- 1 proiect ajutor de stat de ocupare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din punctul de vedere al clasific�rii proiectelor aflate în implementare în anul 2011 în func�ie de DMI, 
cele 114  proiecte de împart astfel:  
- DMI 3.1 – 11 proiecte ( 8 proiecte de tip strategic, 3 proiecte de tip grant) 
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- DMI 3.2 – 39 proiecte (8 proiecte de tip strategic, 1 proiec de tip grant, 10 proiecte de ajutor de 
stat pentru formare �i 20 proiecte ajutor de minimis) 
- DMI 5.1 – 51 proiecte (6 proiecte de tip strategic, 44 proiecte de tip grant, 1 proiect ajutor de stat 
de ocupare) 
- DMI 6.2 – 11 proiecte de tip strategic 
- DMI 6.3 – 2 proiecte de tip strategic 
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Din totalul de 114 de proiecte aflate 
în implementare, în cursul anului 
2011 un num�r de 12 proiecte au 
fost reziliate (5 proiecte de tip grant, 
2 proiecte ajutor de stat de formare, 
1 proiect ajutor de stat de ocupare �i 
4 proiecte ajutor de minimis), 30 de 
proiecte au fost finalizate. 
 
 
Situa�ia contractelor  gestionate de c�tre OIRPOSDRU Nord - Vest la data de 31 decembrie 2011:  
72  contracte în implementare, din care: 
 - 39 contracte  grant – 38 contracte  DMI 5.1 + 1 contracte  DMI 3.1 
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 - 30 contracte strategice – 6 contracte DMI  3.1, 8 contracte DMI 3.2,  5 contracte  DMI 5.1, 
10 contracte DMI 6.2, 1 contract DMI 6.3 
 - 3 contracte Ajutor de stat  
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În cursul anului 2011 s-a primit un num�r de 34 cereri de prefinan�are în sum� de 36.338.081,26 lei. 
Un num�r de 4 cereri de prefinan�are în sum� de 1.464.670,76 lei au fost respinse pentru 
neindeplinirea condi�iilor necesare pentru primirea prefinan��rii. 
S-a scordat viza ,,bun de plat�,, �i s-au transmis la AMPOSDRU în vederea efectu�rii pl��ii un 
num�r de 29 de dosare de prefinan�are în sum� de 10.367.844,64 lei. Diferen�a mare între suma 
cererilor de prefinan�are primite �i suma validat� se explic� prin faptul c� în anul 2011 au avut loc 
modific�ri legislative prin care s-a redus cuantumul permis de prefinan�are. 
În cursul anului 2011 s-a primit un num�r de 252 cereri de rambursare în sum� de 101.652.126,31 
lei. Din cele 252 cereri de rambursare, 2 cereri de rambursare în suma de 637.303,20 lei, au fost 
respinse ca urmare a rezilierii contractelor de finan�are, 3 cereri de rambursare în sum� de 
791.960,11 lei au fost respinse ca urmare a nerespect�rii condi�iilor contractuale referitoare la 
plafonul minim de cheltuieli permis pentru depunerea unei cereri de rambursare intermediar� �i 4 
cereri de rambursare în suma de 484.170,71lei au fost suspendate pân� la solu�ionarea alertelor de 
neregul�.  
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În anul 2011 s-au transmis la AMPOSDRU în vederea efectu�rii pl��ii un num�r de 208 de cereri de 
rambursare. Suma pentru care s-a acordat viza ,,bun de plat�,, pentru cereri de rambursare în anul 
2011 a fost 76.582.617,95 lei. 
În anul 2011 s-au efectuat 91 vizite de monitorizare �i 90 vizite de verificare a cheltuielilor la fa�a 
locului.  
S-au întocmit situa�iile specifice aferente Raportului Semestrial de Implementare pentru  semestrul II 
2010 semestrul I 2011. 
S-a întocmit Raportul privind îndeplinirea func�iilor delegate de c�tre AMPOSDRU aferente 
trimestrelor IV 2010, I 2011, II 2011 �i III 2011. 
 

3.7.2. Compartiment Economico-Financiar 
 

1. În cursul anului 2011, ofi�erul financiar contabil din cadrul Compartimentului economico-
financiar a realizat urm�toarele activit��i : 

A. Activit��i proprii ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

- Domeniul economico-financiar: 
- întocmirea notelor contabile �i asigurarea eviden�ei contabile bilantiere si extrabilantiere în 

conformitate cu reglement�rile în vigoare; 
- realizarea balan�elor contabile lunare;  
- întocmirea Bilan�urilor Contabile Trimestriale si Anuale; 
- întocmirea lunar� a Cererilor de deschidere de credite; 
- întocmirea lunar� a Execu�iei Bugetare; 
- întocmirea lunar� a Monitoriz�rii Cheltuielilor de Personal; 
- alte raportari solicitate de catre MMFPS  
- întocmirea lunar� a situa�iilor solicitate de Trezoreria Cluj: prognoza decadala a pl��ilor, 

declaratie debite restante. 
- întocmirea lunar� a declara�iilor fiscale �i a declara�iilor privind Bugetul de stat.  
- întocmire procedura contabil�. 
- realizarea activit��ii de inventariere; 
- urm�rirea permanent� a încadr�rii în Bugetul aprobat; 
- realizarea fazei de ordonan�are �i plat� a cheltuielilor institu�iilor publice conform Ordinului 

1792/2002 ; 
 

B. Activit��i specifice FSE : 

- întocmirea unui nr. total de 62 de propuneri de angajare (Formularul 3 din OMFP 
nr.2548/2009) în limita creditelor de angajament comunicate de c�tre AM. 

- transmiterea unui numar de 62 de copii ale propunerilelor de angajare (Formularul 3 din OMFP 
nr.2548/2009) �i Lista contractelor de finan�are aprobate in urma reevaluarii contestatiilor call 
104 ,semnate de c�tre p�r�i (Formularul 5 din OMFP nr.2548/2009) in numar de 1. 
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- transmiterea c�tre AM a 2 Propuneri de angajare de modificare aferente actelor adi�ionale 
semnate care modific� bugetul proiectului prin reducerea sa fa�� de valoarea ini�ial angajat�, în 
vederea înregistr�rii modific�rii la nivelul angajamentelor, în contabilitatea AM. 

- transmiterea c�tre AM a 6 Propuneri de dezangajare a sumelor pentru contractele care s-au 
reziliat, în vederea înregistr�rii modific�rii la nivelul angajamentelor, în contabilitatea AM. 

- transmiterea catre AM a solicitarii de deschidere credite de angajament pentru proiectele care 
urmeaza a fi finantate  prin POSDRU,aferente rambursarii TVA-ului, pentru un numar de 14  
proiecte. 

- înregistrarea extracontabil (în fisier excel) a valoarii creditelor de angajament aprobate �i 
angajamentele legale semnate la nivelul OIRPOSDRU NORD VEST. 

- arhivarea în condi�ii optime a propunerilor de angajare semnate respectând procedura intern� 
avizat� de AM. 

 

2. În cursul anului 2011, controlorul financiar preventiv din cadrul Compartimentului economico-
financiar a realizat activitatea de control financiar preventiv pentru opera�iunile specifice activit��ii 
institu�iei astfel aplicand viza CFPP pentru:  

A. Activit��i proprii ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

- contract / comand� de achizi�ii publice - 22 contracte in valoare totala de 200.000 lei  
- contract de concesionare sau închiriere în care entitatea public� este concesionar sau chiria� 

– 4 acte aditionale in valoare totala de 54.000 lei 
- 338 ordonantari in valoare totala de 2.130.000 lei impartite in cheltuieli de personal 80 buc in 

suma de 1.771.000 lei , si cheltuieli materiale 258 buc in suma de 359.000 lei. 
- decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru depl�s�ri în �ar� �i/sau 

pentru achizi�ii prin cump�rare direct� 
- dispozi�ia de încasare c�tre caserie 
- ordonan�are de plat� privind achizi�ia public� de produse, servicii sau lucr�ri 221 ordonantari 

in valoare totala de 345.000 lei 
- ordonan�are de plat� privind redeven�e, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau 

închiriere  
- ordonan�are de plat� privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acord� 

prin caserie 37 ordonantari in valoare totala de 14.000 lei 
- ordonan�are de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum �i 

ale obligatiilor fiscale aferente acestora 80 buc – 1.771.000 lei 
- întocmirea �i gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 

conformitate cu reglement�rile ce se aplic� acestei activit��i; 
- întocmirea raport�rilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; 
- raportarea situa�iei documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial �i ori de 

câte ori se solicit� acest lucru; 
- urm�rirea încadr�rii în creditele bugetare �i în disponibil a angaj�rii cheltuielilor;  
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- urm�rirea încadr�rii în creditele bugetare, în disponibil �i în creditele angajate a ordonan��rii 
cheltuielilor; 

 

B. Activit��i specifice FSE ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

- In cursul anului 2011 controlorul financiar preventiv al OIR POS DRU Nord Vest a realizat 
activitati specifice FSE prin vizele aplicate asupra contractelor respectiv actelor aditionale la 
contractele de grant si strategice in numar total de 134 de acte  

- întocmirea �i gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 
conformitate cu reglement�rile ce se aplic� acestei activit��i; 

- întocmirea raport�rilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; 
- raportarea situa�iei documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial �i ori de 

câte ori se solicit� acest lucru; 
- urm�rirea încadr�rii în creditele bugetare �i în disponibil a angaj�rii cheltuielilor. 
 
Resurse umane 

- activit��ile specifice de gestionare a managementului resurselor umane: 
- întocmirea statului de func�ii, a statului de personal, a situa�iei nominale a posturilor �i 

personalului;  
- întocmirea decizilor de acordare a drepturilor salariale, a deciziilor de 

încadrare/încetare/modificare a raporturilor de munc�, decizii de avansare sau promovare a 
personalului, organizarea concursului de promovare; 

- întocmirea, actualizarea �i p�strarea dosarelor profesionale; 
- întocmirea fi�elor de pontaj ale personalului, eviden�a concediilor medicale �i a concediilor de 

odihn�; 
- furnizarea suportului pentru elaborarea fi�elor de post;  
- întocmirea documenta�iei pentru transmiterea la Ministerul Finan�elor Publice, în vederea 

ob�inerii avizului pentru majorarea salariilor de baz� pentru persoanele care au ca obiect de 
activitate gestionarea fondurilor comunitare;  

- �inerea eviden�ei curente a personalului din OIRPOSDRU Nord - Vest precum �i a fluctua�iei 
acestuia, încadrarea personalului selectat; suport în evaluarea �i promovarea personalului; 

 
OIRPOSDRU Nord-Vest are alocat un num�r de 43 de posturi. Pe parcursul anului 2011 s-a 
înregistrat încetarea raporturilor de serviciu pentru un num�r de 4 persoane �i au fost angajate prin 
transfer un num�r de 2 persoane. 

Situa�ia personalului OIRPOSDRU Nord-Vest la 31.12.2011: din 43 posturi alocate, 37 de posturi 
sunt ocupate �i 6 posturi sunt vacante. În urma aprob�rii ,,Memorandumului pentru consolidarea 
capacit��ii administrative a structurilor care gestioneaz� Fonduri Structurale �i de Coeziune prin 
ocuparea par�ial� a posturilor vacante”, s-a demarat organizarea concursului pentru ocuparea a 4 
din cele 6 posturi  vacante. 
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COORDONATE DE CONTACT: 

Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod 400094  
tel. 0264-530.191  
fax: 0264-402.591 
e-mail: office@runv.ro 
www.runv.ro 
 
PROGRAMUL DE FUNC�IONARE A OIRPOS DRU NORD-VEST 
Luni - Vineri: 8.00 – 16.00  
Program de audien�e Director Executiv  
Joi - 14:00 -16:00 
adresa de e-mail pentru înscriere: audiente.oirposdrunv@runv.ro 
Programul de Help-Desk a OIRPOSDRU Nord-Vest: zilnic in timpul programului de lucru 
 
PERSOANA RESPONSABIL� CU DIFUZAREA INFORMA�IILOR PUBLICE 
Ana - Florica CÎMPEAN - director executiv 
Cristian CURTA - ofi�er de informare �i publicitate, Help-Desk 
Diana Cosmina M�RGINEAN  - ofi�er de informare �i publicitate, Help-Desk 
 
REPREZENTAN�E JUDE�ENE OIRPOSDRU NORD-VEST 
Bihor 
Adresa:str. Roman Ciorogariu nr. 65, parter, cam.2, 410175, Oradea  
Telefon: 0259 454020 
Fax: 0259 454020 
e-mail: delia.costea@runv.ro 
 
Bistri�a-N�s�ud 
Adresa: B-dul Republicii nr.22 , 410213, Bistrita 
Telefon: 0263 210245 
Fax: 0263 210245 
e-mail: claudiu.bors@runv.ro 
 
Maramure� 
Adresa: str. Avram Iancu nr. 10 / birou 9, 430303, Baia-Mare 
Telefon: 0262 215003 
Fax: 0262 215003 
e-mail: dana.mihu@runv.ro 
camelia.schiopu@runv.ro 
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S�laj 
Adresa: str. Tudor Vladimirescu Bl P40 Et I cam22, 450008, Zalau 
Telefon: 0360 101123 
Fax: 0360 101123 
e-mail: doina.ciobanca@runv.ro 
 daniela.mocan@runv.ro 
 
Satu-Mare 
Adresa: Str. Lucian Blaga nr.41, etaj 3, camera 26, 440237, Satu-Mare 
Telefon: 0261 710288 
Fax: 0261 710288 
e-mail: mihaela.moisa@runv.ro 
carmen.craciunesc@runv.ro 
 
 

 
 

Întocmit 
Diana Cosmina M�RGINEAN   

ofi�er de informare �i publicitate, Help-Desk 


