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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 �i aprobat prin Ordinul 882 din 25 mai 2013 pentru aprobarea unor acte adi�ionale la 
acordurile de delegare de func�ii privind implementarea Programului opera�ional sectorial 
"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"  

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea 
competitivit��ii, prin corelarea educa�iei si înv���rii pe tot parcursul vie�ii cu pia�a 

muncii si asigurarea de oportunit��i sporite pentru participarea viitoare pe o pia�� a 
muncii modern�, flexibil� si inclusiv� a 1.650.000 de persoane. 

 
Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel: 
− Promovarea calit��ii sistemului de educa�ie si formare profesional� ini�ial� si continu�, inclusiv a 
înv���mântului superior si a cercet�rii; 
− Promovarea culturii antreprenoriale si îmbun�t��irea calit��ii si productivit��ii muncii; 
− Facilitarea inser�iei tinerilor si a somerilor de lung� durat� pe pia�a muncii; 
− Dezvoltarea unei pie�e a muncii moderne, flexibile si incluzive; 
− Promovarea (re)inser�iei pe pia�a muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 
rurale; 
− Îmbun�t��irea serviciilor publice de ocupare; 
− Facilitarea accesului la educa�ie si pe pia�a muncii a grupurilor vulnerabile. 
Interven�ia FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice din 
domeniul dezvolt�rii resurselor umane, contribuind în mod real la implementarea Strategiei 
Europene de Ocupare si la atingerea obiectivului general privind cresterea economic� si crearea de 
locuri de munc� mai multe si mai bune. 
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Conform Actului adi�ional 9/12.12.2014 la acordului de delegare  de func�ii semnat cu Autoritatea de 
management pentru POSDRU, OIR gestionez� la nivel regional urm�toare  Domenii majore de 
interven�ie:  

DMI 1.1 – Acces la educa�ie si formare profesional� ini�ial� de calitate 
Acest DMI sprijin� activit��ile destinate restructur�rii si îmbun�t��irii înv���mântului 
preuniversitar (în conformitate cu structura sistemului de educa�ie în vigoare), în vederea cresterii 
accesului la educa�ie de calitate si asigur�rii de competen�e cheie si competen�e profesionale 
pentru to�i. 
 
DMI 1.2 - Calitate în înv���mântul superior 
Acest DMI va sprijini ac�iuni destinate restructur�rii si îmbun�t��irii sistemului de înv���mânt 
superior. Activit��ile preconizate vor viza atât sistemul, cât si institu�iile de înv���mânt superior în 
vederea asigur�rii calit��ii, adapt�rii programelor de studii la cerin�ele pie�ei muncii si dezvolt�rii 
mecanismelor de crestere a accesului la înv���mânt superior. 
 
DMI 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane în educa�ie si formare profesional� 
Activit��ile finan�ate vor urm�ri îmbun�t��irea form�rii ini�iale si continue si a calific�rilor personalului 
didactic si formatorilor. Activit��ile destinate asigur�rii calit��ii, restructur�rii sistemului de formare 
profesional� si îmbun�t��irii oportunit��ilor de carier� pentru personalul didactic (ex. portofolii de 
formare si credite transferabile, mentoratul de inser�ie si mentoratul de dezvoltare profesional� a 
profesorilor, dezvoltarea de standarde ocupa�ionale si profesionale în domeniul form�rii ini�iale si 
continue a personalului didactic si formatorilor etc.) vor beneficia de sprijinul FSE. Vor fi sus�inute 
activit��ile de crestere a accesului si particip�rii cadrelor didactice la programele de masterat, în 
special masteratele pedagogice si transdisciplinare pentru profesori. 
 
DMI 1.4 – Calitate în formarea profesional� continu� 
Acest DMI urm�reste cresterea capacit��ii sistemului si furnizorilor publici si priva�i de FPC de a 
furniza programe de formare profesional� de calitate în scopul cre�rii premiselor pentru cresterea 
particip�rii la FPC. Finan�area FSE se adreseaz� atât sistemului de FPC, cât si furnizorilor de FPC, 
sprijinind urm�toarele priorit��i: 
· asigurarea si managementul calit��ii la nivelul sistemului de FPC si al furnizorilor de FPC; 
· dezvoltarea Cadrului Na�ional al Calific�rilor, inclusiv îmbun�t��irea sistemului de validare a 
calific�rilor profesionale; 
· structurarea si îmbun�t��irea sistemului de certificare a înv���rii anterioare. 
 
DMI 1.5 - Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercet�rii 
Acest DMI contribuie la dezvoltarea domeniilor de cercetare, dezvoltare, inovare din România prin 
îmbun�t��irea accesului si calit��ii form�rii ini�iale a cercet�torilor prin sprijinirea programelor 
doctorale si post-doctorale. Interven�iile sprijin� dezvoltarea resurselor umane în cercetare si 
inovare printr-o mai bun� instruire a doctoranzilor pe parcursul programului de doctorat, si, de 
asemenea, pentru a sprijini si încuraja cariera si activitatea de cercetare, cu prec�dere în institu�iile 
de înv���mânt superior. 
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DMI 2.1 – Tranzi�ia de la scoal� la via�a activ� 
Acest DMI se adreseaz� persoanelor care particip� la programe de educa�ie si formare 
profesional� organizate fie prin înv���mântul secundar, fie prin înv���mântul ter�iar universitar si 
non-universitar, fie prin programe de ucenicie. Acest DMI se adreseaz�, de asemenea, tinerilor 
absolven�i în prima etap� a primului lor loc de munc� relevant. 
 
DMI 2.2 – Prevenirea si corectarea p�r�sirii timpurii a scolii 
Acest DMI urm�reste prevenirea si corectarea fenomenului de p�r�sire timpurie a scolii, prin 
men�inerea�reintegrarea în educa�ie si formare profesional� a elevilor cu risc de p�r�sire timpurie a 
scolii. Activit��ile întreprinse pentru prevenirea si diminuarea fenomenului de p�r�sire timpurie a 
scolii sunt în conformitate cu noile linii integrate privind tinerii din cadrul Agendei Lisabona si din 
cadrul Pactului European privind Tinerii. 
 
DMI 2.3 – Acces si participare la FPC 
Obiectivul acestui DMI este acela de a îmbun�t��i accesul si participarea la programele de FPC, 
facilitând calificarea angaja�ilor (nume generic pentru personalul angajat de o întreprindere, membri 
ai asocia�iilor familiale sau persoane fizice autorizate s� desf�soare o activitate economic� în mod 
independent). 

 
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
Acest DMI are ca scop promovarea culturii antreprenoriale în vederea cre�terii abilit��ii persoanelor 
de a materializa ideile de afaceri. 
 
DMI 3.2 Formare �i sprijin pentru întreprinderi �i angaja�i pentru promovarea adaptabilit��ii 

Activit��ile propuse în cadrul acestui DMI se vor concentra asupra cre�rii capacit��i interne a 
firmelor de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul form�rii profesionale 
specializate, cu accent pe noile tehnologii. 

DMI 3.3 – Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea ini�iativelor pentru partenerii sociali si 
societatea civil� 
Promovarea ini�iativelor pentru partenerii sociali si dezvoltarea capacit��ii acestora, ca parte a 
dialogului social, sunt domenii care trebuie consolidate. Opera�iunile promovate în cadrul acestui 
DMI sprijin� îmbun�t��irea capacit��ii partenerilor sociali si a organiza�iilor societ��ii civile, respectiv 
a organiza�iilor sindicale, a patronatelor, ONG-urilor pentru a activa în cadrul re�elelor 
interinstitu�ionale, structurilor parteneriale interorganiza�ionale, ca de exemplu: 
Pactele Regionale si Parteneriatele Locale pentru Ocupare si Incluziune Social�, Comitetele 
Sectoriale, Consor�iile Regionale si Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în 
Înv���mântul Profesional si Tehnic. Asistarea acestor structuri are în vedere dezvoltarea si 
promovarea ini�iativelor comune în domeniile ocup�rii si incluziunii sociale, pentru o contribu�ie 
deplin� la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona si politicii de coeziune economic� si social�. 
 
DMI 4.1 – Înt�rirea capacit��ii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare 
Opera�iunile finan�ate în cadrul acestui DMI vor sprijini activit��ile desf�surate în vederea înt�ririi 
capacit��ii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare. Vor fi promovate interven�ii care vor conduce 



��������	��
�������	����� 6 

la îmbun�t��irea rela�iei dintre SPO si clien�ii s�i si de asemenea la facilitarea si cresterea accesului 
la m�surile active de ocupare. 
 
DMI 4.2 – Formarea personalului propriu al SPO 
În vederea cresterii calit��ii si eficien�ei serviciilor oferite de personalul propriu si consolid�rii 
capacit��ii SPO de adaptare la cerin�ele mereu în schimbare ale pie�ei muncii, se va dezvolta si 
implementa strategia de formare profesional� continu� a personalului SPO. Formarea profesional� 
specific� reprezint� cheia asigur�rii si men�inerii calit��ii serviciilor de ocupare. Instruirea trebuie s� 
fie continu� si personalizat� pentru a furniza cunostin�ele si competen�ele necesare corelate în mod 
direct cu furnizarea serviciilor de ocupare. 
 

DMI 5.1 Dezvoltarea �i implementarea m�surilor active de ocupare 

Având în vedere efectele negative ale sc�derii demografice continue, ale restructur�rii economice �i 
necesitatea adapt�rii la cerin�ele pie�ei muncii, politica de ocupare a României vizeaz� combaterea 
�omajului �i inactivit��ii prin m�suri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil. 

DMI 5.2 Promovarea sustenabilit��ii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive�te dezvoltarea 
resurselor umane �i ocuparea for�ei de munc� 

Opera�iunile propuse în cadrul acestui DMI vizeaz� persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele 
implicate în agricultura de subzisten��, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate în 
agricultura de subzisten�� ca urmare a nivelului sc�zut de educa�ie �i formare profesional� �i a 
oportunit��ilor sc�zute de ocupare din mediul rural. 

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 

Acest DMI urm�re�te dezvoltarea economiei sociale. Economia social� este termenul generic 
utilizat pentru a face referire la un grup de persoane care se reune�te pentru a-�i asuma un rol 
economic activ în procesul de incluziune social�, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONGuri 
(funda�ii si asocia�ii) si alte organiza�ii non profit care au un rol important în activit��i de gestionare �i  
consolidare. 

DMI 6.2 Îmbun�t��irea accesului �i a particip�rii grupurilor vulnerabile pe pia�a muncii 

Acest DMI vizeaz� facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apar�in grupurilor 
vulnerabile, în scopul evit�rii excluziunii sociale, marginaliz�rii, discrimin�rii �i riscului de s�r�cie. 

DMI 6.3 Promovarea egalit��ii de �anse pe pia�a muncii 

Acest DMI vizeaz� dezvoltarea si promovarea principiului egalit��ii de sanse �i de gen în  
societatea româneasc�. Este înc� necesar s� fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe criterii 
precum gen, origine etnic�, dizabilit��i, vârst� etc. 

DMI 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU 
Activit��ile din cadrul acestui DMI vor asigura suport personalului din cadrul AM si 
organismelor intermediare pentru POS DRU pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea si 
controlul opera�iunilor finan�ate de FSE prin POS DRU 2007-2013. 
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7.2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU 
Activit��ile finan�ate în cadrul acestui DMI vor fi destinate publicit��ii si promov�rii FSE si POS DRU. 
Publicitatea si activit��ile întreprinse pentru cresterea constientiz�rii vor fi realizate la nivel na�ional, 
regional si local. Scopul acestor interven�ii este de a maximize vizibilitatea programului si a rolului 
îndeplinit de UE si de a înlesni accesul la oportunit��ile de finan�are existente pentru dezvoltarea 
resurselor umane. Se vor desf�sura o serie larg� de activit��i personalizate si se va utiliza un set 
variat de instrumente de comunicare, avându-se în vedere particularit��ile diferitelor grupuri �int�. 
Campaniile de informare si de publicitate intensive si orientate c�tre grupurile �int� vor conduce la 
cresterea nivelului de constientizare si de cunoastere al poten�ialilor beneficiari si grupurilor �int� în 
ceea ce priveste oportunit��ile oferite de program. 
 

2. Structura organizatoric�  

Începând cu data de 10.10.2012 structura organizatoric� a fost modificat� prin Ordinul MMFPS 
nr.2538/10.10.2012 �i are urm�toarea structur�: 
 

1. Director executiv 
2. Director executiv adjunct 
3. Compartimentul Selectie Opera�iuni 
4. Compartimentul Contractare 
5. Compartimentul Verificare Proiecte Finan�ate 
6. Compartimentul Economico Financiar  
7. Compartiment Verificare  Tehnica (ex ante) 
8. Compartimentul Managementul informatiei  
9. Compartimentul Suport Juridic 
10. Compartimentul Stabilire �i Constatare Neregului 
11. Compartimentul de Audit Intern 
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3. Activit��i desf��urate în anul 2014 de personalul OIRPOSDRU Nord-Vest 
 
3.1. Programare 
 
În cursul anului 2014 pentru componenta de programare în cadrul OIRPOSDRU NV a desf��urat 
urm�toarele activit��i: 

- a elaborat Rapoartele Semestriale de Implementare DMI delegate aferente sem II 2013 �i 
semestru I 2014  în conformitate cu Acordul de delegare  

- a contribuit cu date pentru elaborarea Raportului Anual de Implementare 2013.  
- la solicitarea Comisiei a furnizat AMPSODRU date pentru complet�rile aduse RAI 2013. 

 
3.2.  Audit Intern 
 

În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 946/2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern 
la entit��ile publice �i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare în cursul anului 2014 la nivelul OIR NV a fost implementat 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la Ministerul Muncii 
Familiei  �i Protec�iei Sociale. 
Postul de auditor intern este vacant. 

 

3.2. 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, 5.2, 6.1, 6.2, 
6.3. 
Activitatea specific� Compartimentului Selec�ie Opera�iuni pe parcursul anului 2014 poate fi 
sintetizat� astfel: 

• finalizarea procesului de evaluare �i selec�ie a cererilor de finan�are depuse în cadrul CPP-
urilor 132, 141 �i 150; 

• 2 comitete de evaluare constituite pentru evaluarea cererilor de finan�are depuse în cadrul 
CPP 168 �i 173 alc�tuite din 2 pre�edin�i, 2 secretari �i membrii evaluatori independen�i cât 
�i de la nivelul OIRPOSDRU NV; 

• demararea �i finalizarea procesului de evaluare �i selec�ie a cererilor de finan�are depuse în 
cadrul CPP 168 (54 cereri de finan�are evaluate); 

• demararea procesului de evaluare �i selec�ie a cererilor de finan�are depuse în cadrul CPP 
173 (din 90 de cereri depuse, 89 cereri de finan�are au fost evaluate �i o cerere a fost 
retras�); 

• introducerea �i actualizarea statusului în ActionWeb pentru cererile de finan�are evaluate în 
cadrul celor 5 comitete de evaluare (CPP 132, 141, 150, 168 �i 173);  
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• introducerea în SMIS în modulul „Project Management” a cererilor de finan�are depuse în 
cadrul CPP 132, 141, 150 �i 168; 

• revizuirea Procedurii Opera�ionale Selec�ie Opera�iuni, edi�ia Edi�ia 2 Revizia 4 aprobat� în 
11.08.2014; 

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

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

• contribu�ii la revizuirea Ghidului Solicitantului Condi�ii Generale; 

• preg�tirea �i furnizarea documentelor necesare misiunilor de audit; 

• arhivare electronic� �i fizic� a documentelor rezultate în urma finaliz�rii procesului de 
evaluare �i selec�ie. 

 
3.4. Antifraud� �i Nereguli 
 

În cursul anului 2014 Compartimentul Constatare �i Stabilire Nereguli a primit un num�r de 

65 sesiz�ri de neregul�. Ca urmare a analiz�rii acestora �i în baza constat�rilor �i 

recomand�rilor Autorit��ii de Audit au fost întocmite 76 de suspiciuni de neregul� �i 5 

suspiciuni de fraud�. O alert� de neregul� a fost invalidat�. 

În cazul a 9 alerte de neregul� a fost sesizat DLAF pentru investiga�ii suplimentare. 

Dup� sursa care a stat la baza sesiz�rile de neregul�, acestea se împart astfel: 
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În anul 2014 misiunile de audit realizate de c�tre Autoritatea de Audit s-au concretizat în 

urm�toarele Rapoarte de Audit: 50615/04.04.2014, 51442/22.08.2014 �i 51599/19.09.2014.  

 

O sintez� a constat�rilor cuprinse în aceste rapoarte este prezentat� mai jos: 

 

nr 
crt 

Nr. Raport 
de audit COD SMIS Nr. constatare/ Constatare 
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1 50615 / 
04.04.2014 31372 

4.1. Efectuarea de c�tre beneficiarul x în cadrul proiectului cod 
SMIS 31372 a unor cheltuieli reprezentând servicii juridice 
externalizate, f�r� respectarea regulilor de eligibilitate prev�zute 
la  art. 5 din Ordinul MMFPS nr. 1117/2010. 

2 50615 / 
04.04.2014 31372 

4.2. Dep��irea cu suma de 18.591,05 lei a procentului de 
maxim 49% din valoarea eligibil� a proiectului aferent 
activit��ilor subcontractate în cadrul proiectului cod SMIS 31372 
- beneficiar x. 

3 50615 / 
04.04.2014 21075 

4.3. Efectuarea, de c�tre beneficiarul x în cadrul proiectului cod 
SMIS 21075, a unor cheltuieli neeligibile reprezentând rate 
leasing opera�ional pentru un autoturism. 

4 50615 / 
04.04.2014 29126 

4.4. Neurm�rirea �i nededucerea din cheltuielile solicitate la 
rambursare în cererea final� a corec�iei de 5% aplicate 
contractului de furnizare  materiale consumabile nr. 
913/11.06.2012 încheiat de c�tre beneficiarul x în cadrul 
proiectului cod SMIS 29126. 

5 50615 / 
04.04.2014 23089 

4.5. Utilizarea unor cerin�e de calificare nerelevante sau 

dispropor�ionate pentru obiectul contractului, care 
restric�ioneaz� participarea operatorilor economici la procedur� 
în cazul procedurii competitive de achizi�ie în urma c�reia s-a 
încheiat de c�tre beneficiarul x, în cadrul proiectului cod SMIS 
23089, contractul de servicii tipografice nr. 8.15/05.02.2011 cu 
SC …. 

6 50615 / 
04.04.2014 23089 

4.6. Utilizarea unor cerin�e de calificare nerelevante �i 

dispropor�ionate pentru obiectul contractului, care 
restric�ioneaz� participarea operatorilor economici la procedur� 
în cazul procedurii competitive de achizi�ie în urma c�reia s-a 
încheiat de c�tre x (partener al beneficiarului) în cadrul 
proiectului cod SMIS 23089, contractul de servicii de organizare 
de evenimente nr. 6.36/14.05.2012 cu SC …… SRL 

7 50615 / 
04.04.2014 

9101 
23504 

4.7. Decontarea unor cheltuieli reprezentând rate de leasing 

(principal, dobând� �i diferen�e curs valutar), efectuate în baza 
unor contracte de leasing financiar încheiate de beneficiarii 
proiectelor cod SMIS 9101 �i 23504, neeligibile datorit� faptului 
c� ratele solicitate la rambursare nu sunt propor�ionale cu 
perioada opera�iunii eligibile. 

8 50615 / 
04.04.2014 9101 

4.8. Validarea în mod eronat la cererea de rambursare nr. 3 
depus� în cadrul proiectului cod SMIS 9101 – beneficiar x  a 
unor cheltuieli cu salariile care au mai fost decontate anterior 

prin cererile de rambursare nr. 1 �i nr. 2 �i a cheltuielilor cu 
onorarii pentru membrii comisiilor de examinare ale c�ror 
cuantumuri au fost stabilite contrar prevederilor art. 40, alin. 2 
din Ordinul nr. 501/5253/2003. 
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9 50615 / 
04.04.2014 9101 

4.9. Nu au fost luate m�suri în vederea confirm�rii desf��ur�rii 

reale a activit��ilor proiectului, de�i din lista de verificare a 

e�antionului grup �int�  pentru proiectul cod SMIS 9101, rezult� 
c� din 20 de persoane selectate în vederea confirm�rii 

particip�rii la activit��ile proiectului, 14 nu au putut fi contactate 
(procent de netestare de 70%) 

10 51442 / 
22.08.2014 44289 

1.1 Acordarea de c�tre beneficiarul x  de subven�ii c�tre 
membrii grupului �int� pentru care îns� nu se poate confirma  
realitatea pl��ii în cuantumul stabilit prin Procedura de acordare 
a subven�iilor 

11 51442 / 
22.08.2014 44289 

1.2 Nerespectarea regulilor în domeniul achizi�iilor prin 
modificarea pe parcursul implement�rii contractului de furnizare 
ma�ini si echipamente de construc�ii nr. 15/13.06.2013 a unor 
elemente stabilite în documenta�ia pentru ofertan�i cu 
nerespectarea ofertei tehnice 

12 51442 / 
22.08.2014 44289 

1.3 Nerespectarea regulilor în domeniul achizi�iilor prev�zute de 
Instruc�iunea AM POS DRU nr. 26/2010 prin utilizarea unor 
criterii restrictive de calificare la atribuirea contractului de servicii 
de contabilitate nr. 8/29.03.2012 

13 51442 / 
22.08.2014 44289 

1.4 Nerespectarea regulilor în domeniul achizi�iilor prev�zute de 
Instruc�iunea AM POS DRU nr. 26/2010 prin utilizarea unor 
criterii restrictive de calificare la atribuirea contractului de servicii 
de contabilitate nr. 9/29.03.2012 

14 51442 / 
22.08.2014 21075 

2. Solicitarea la rambursare �i validarea unor cheltuieli 
neeligibile în sum� de 2.018,84 lei reprezentând plat� pentru 
utilizarea spa�iului în care se desf��oar� activitatea  ,,after 
school”, contrar prevederilor Protocolului de colaborare din 
01.08.2013 încheiat de beneficiar cu x, care a pus la dispozi�ie 
imobilul �i a Ordinului MMFPS  nr. 1117/2010. 

15 51442 / 
22.08.2014 28152 

3. Efectuarea unor cheltuieli în sum� de 16.875 lei reprezentând 
servicii de “turism - tratamente balneoclimaterice, transport, 

cazare �i mas�”, categorie de cheltuieli neinclus� în lista 
cheltuielilor eligibile pentru POSDRU, urmare neidentific�rii �i 
neremedierii observa�iilor men�ionate de evaluatori în  grilele de 
selec�ie a cererii de finan�are. 

16 51599 / 
19.09.2014 20872 

1.1. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 50.197 lei 
reprezentând salarii acordate unui expert din echipa de 
implementare în condi�iile existen�ei unei posibile situa�ii de 
incompatibilitate �i conflict de interese 

17 51599 / 
19.09.2014 20872 

1.2. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 20.710 lei 
reprezentând salarii acordate unui expert din echipa de 
implementare în condi�iile existen�ei unei posibile situa�ii de 
conflict de interese. 
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18 51599 / 
19.09.2014 20872 

1.3. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 16.740 lei 

reprezentând contravaloarea unor contracte de loca�iune,  în 
condi�iile existen�ei unui posibil conflict de interese între 
beneficiar �i parteneri 

19 51599 / 
19.09.2014 20872 

1.4. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 1.043 lei, 
reprezentând cheltuieli pentru un expert aflat în concediu 
medical de la locul de munc� de baz�, care a desf��urat în 

aceea�i perioad� activit��i în cadrul proiectului auditat �i cu 
nerespectarea limitei maxime de 13 ore/zi. 

20 51599 / 
19.09.2014 20872 

1.5. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum�  de 462,65 lei, 

reprezentând cheltuieli generale de administra�ie aferente unui 
alt proiect aflat în implementare la nivelul beneficiarului. 

21 51599 / 
19.09.2014 31662 

2.1. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 26.573 lei 
reprezentând salarii acordate unui expert din echipa de 
implementare a beneficiarului în condi�iile existen�ei unei 
posibile situa�ii de conflict de interese 

22 51599 / 
19.09.2014 31662 

2.2. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 4.673 lei, 

reprezentând salarii pentru exper�ii din echipele de 
implementare ale partenerilor din proiect, decontate cu 
nerespectarea limitei de 13 ore/zi prev�zut� în Instruc�iunea AM 
nr. 64/2012 sau nejustificate prin rapoartele de activitate. 

23 51599 / 
19.09.2014 31662 

2.3. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 268,49 lei, 
reprezentând pro-rata din valoarea serviciilor de audit aferent� 
cheltuielilor neeligibile identificate de OIRPOSDRU NV la CR 5 

�i CR 6 – final� 

24 51599 / 
19.09.2014 31662 

2.4. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 15,04 lei, 
reprezentând TVA inclus în biletele de c�l�torie. 

25 51599 / 
19.09.2014 36520 

3.1. Efectuarea unor cheltuieli de personal neeligibile în sum� 
de 2.545 lei pentru managerul de proiect, aferente zilelor în care 
acesta s-a deplasat în alte loca�ii decât cele de implementare a 
proiectului �i a beneficiat de cheltuieli de deplasare în cadrul 
altui proiect POS DRU. 

26 51599 / 
19.09.2014 36520 

3.2. Efectuarea unor cheltuieli neeligibile în sum� de 1.943,08 
lei reprezentând cheltuieli de transport decontate unui expert 
care s-a deplasat la loca�iile de implementare ale proiectului de 
la domiciliu �i nu de la locul permanent de munc�. 

27 51599 / 
19.09.2014 36520 

3.3. Nerespectarea regulilor în domeniul achizi�iilor, prin 
înc�lcarea principiului propor�ionalit��ii �i al tratamentului egal în 
atribuirea contractului de servicii de tip�rire 

28 51599 / 
19.09.2014 36520 

3.4. Nerespectarea regulilor în domeniul achizi�iilor, prin 

înc�lcarea principiului propor�ionalit��ii �i al tratamentului egal la 
atribuirea contractului de servicii de audit 
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Ca urmare a investiga�iilor efectuate în anul 2014 au fost emise 63 titluri de crean�e 

(Procese verbale de constatare a neregulilor �i de stabilire a crean�ei bugetare �i Note de 

constatare a neregulilor �i de stabilire a corec�iilor financiare). Din cele 63 titluri de crean��,  

17 de titluri au fost emise în urma implement�rii recomand�rilor din rapoartele de audit sau 

din scrisorile de management. 

Debitele constituite se ridic� la valoarea de 914.762,66lei, din aceast� sum�, suma de 

690.859,25 lei a rezultat ca urmare a investig�rii sesiz�rilor de neregul� primite de la ofi�erii 

de verificare proiecte finan�ate.  

Au fost contestate 9 titluri de crean��. A fost admis� o singur� contesta�ie. 

75%

25%

procent creante stabilite ca
urmare a alertelor primite de la
ofiterii de monitorizare din
total creante

 
 

Pentru nerespectarea legisla�iei privind achizi�iile au fost elaborate 10 Note de constatare a 

neregulilor �i de stabilire a corec�iilor financiare. Crean�ele rezultate ca urmare a aplic�rii 

de corec�ii financiare se ridic� la suma de 82.246,57lei. 

Toate titlurile de crean�� stabilite în anul 2014 au fost recuperate integral sau se afl� în 
termenul legal de plat� de 30 de zile. 

La 31.12.2014 suma de recuperat aferent� unor titluri de crean�� care au dep��it termenul 

scadent este de 19.877.280,12 lei pentru 12 titluri de crean��. 
Pentru un num�r de 7 proiecte au fost întocmite procese verbale de stabilire a crean�elor 
bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, deoarece beneficiarii nu au achitat la 
timp debitul datorat. 

 
3.5. Verificare Tehnic� (ex-ante) 

 

Activitatea specific� Compartimentului Verificare Tehnic� (ex-ante) pe parcursul anului 2014 poate 

fi sintetizat� astfel: 

• verificarea pe baza listelor de verificare a  557 documente:  

o acte adi�ionale la contracte de finan�are – 100 
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o notific�ri la contracte de finan�are  – 141 

o rapoarte de evaluare – 182; 

o dosare de contract de finan�are finantare cu clauza suspensiva – 54 

o dosare de contract de finan�are - 54 

o Componen�a comitete de evaluare – 3 

o note privind corectiile – 3  

o LV pentru CV-urile evaluatorilor – 20 

 

 
De asemenea, au fost întocmite �i transmise în termen la AMPOSDRU rapoartele lunare de analiz� 

a documentelor respinse/returnate spre corec�ie de CVT, planurile de ac�iune corective de eliminare 

a deficien�elor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Cur�ii de Conturi a României, precum �i 

de c�tre AMPOSDRU în urma misiunilor de verificare, s-a urm�rit implementarea ac�iunilor 

corective formulate, �i, totodat�, au fost întocmite �i transmise la AMPOSDRU situa�ii privind Stadiul 

îndeplinirii Recomand�rilor. 

La încheierea fiec�rui trimestru, CVT (ex-ante) a primit, a verificat �i a agregat datele con�inute de 

rapoartele trimestriale elaborate de rapoartele de specialitate ale OIR POSDRU Nord - Vest, 

activitate în urma c�reia a elaborat �i a transmis c�tre AMPOSDRU Raportul trimestrial privind 

îndeplinirea func�iilor delegate al OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest. 

În anul 2014, au fost desf��urate dou� misiuni de audit ale Oficiului Regional de Audit Cluj - 

Autoritatea de Audit din cadrul Cur�ii de Conturi a României, în perioada februarie – iunie, respectiv 

noiembrie 2014. În cea mai mare parte, recomand�rile formulate au fost implementate în termenele 

stabilite în rapoartele de audit, iar unele recomand�ri se afl� în curs de implementare. 

În anul 2014, OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest a primit urm�toarele rapoarte de audit emise de 

Oficiul Regional de Audit Cluj – Autoritatea de Audit din cadrul Cur�ii de Conturi a României: 
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1. Raport de Audit nr. 51599/19.09.2014, înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

5090/23.09.2014; 

2. Raport de Audit nr. 50516/04.04.2014 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

1746/09.04.2014; 

3. Raport de Audit nr. 51442/22.08.2014 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

4650/25.08.2014; 

 

Activitatea de management al riscurilor 

 

Grupul de management al riscurilor (GMR) organizat la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord - 

Vest, cuprinzând membri din toate compartimentele, s-a întrunit trimestrial, fiind efectuate analize, 

evalu�ri �i reevalu�ri ale probabilit��ii �i impactului fiec�rui risc identificat. Au fost, de asemenea, 

identificate riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate �i s-a 

evaluat progresul realizat pe baza planului de ac�iuni. Coordonatorul managementului riscurilor a 

întocmit �i a actualizat trimestrial registrul de risc, pe baza contribu�iilor membrilor GMR, a revizuit 

planul de ac�iuni pentru atenuarea riscurilor identificate �i a înaintat raport�ri c�tre AMPOSDRU 

asupra riscurilor identificate �i evaluate �i a m�surilor corective întreprinse în vederea reducerii 

riscurilor. 

 
3.6  Managementul Informa�iei  

 
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 email �i prin vizite la sediul OIR POSDRU NV în num�r total de 17. 
Activitate specific� de tip birou de sprijin (help-desk) pentru beneficiari FSE – au fost transmise 66 
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 
275 avize consultative cu privire la regulile de identitate vizual�. 
 
S-au oferit, poten�ialilor beneficiari, informa�ii privind modul de depunere al proiectelor, respectiv  
modul de utilizare al platformei Action Web. De asemenea, au fost oferite informatii cu privire la 
documentele programatice si a Ghidurilor care trebuie avute in vedere in momentul depunerii unei 
cereri de finantare. Au fost publicate pe site-ul propriu urm�toarele informatii legate de cererile de 
propuneri de proiecte active: 
 

• CPP 132 - DMI 5.1 Fii activ pe pia�a muncii in regiunea Nord-Vest! – cerere de propuneri de 
proiecte de tip grant; 

• CPP 141 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit��ii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce 
prive�te dezvoltarea resurselor umane �i ocuparea for�ei de munc� – cerere de propuneri de 
proiecte de tip grant in regiunea Nord-Vest; 
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• CPP 150 - DMI 6.3 �anse egale �i respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea 
Nord-Vest; 

• CPP 168 – DMI 6,1 Dezvoltarea economiei sociale 
• 2 Liste intreb�rilor �i r�spunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Condi�ii Specifice nr. 

168 "Dezvoltarea economiei sociale" 

• CPP 173 -  DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 

• CPP 176 – DMI 3.1 România Start-up 

• CPP 184 - DMI 5.2 M�suri active de ocupare pentru zone foste industrializate în 
mediul rural 

Seminarii organizate de OIRPOSDRU Nord Vest: a fost organizat un eveniment de informare si 
publicitate la care au fost invitati sa participe beneficiarii proiectelor aprobate aferente call CPP 120, 
130, 141 si 150. 
Au fost atinse urmatoare aspecte: 
CONTRACTARE PROIECTE FSE: Modificarea contractelor/ Incetarea si rezilierea contractelor 
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR: Prevederi contractuale/ Aspecte financiare/ Aspecte tehnice/ 
Achizi�ii 
NEREGULI SI ANTIFRAUD� 
Pentru ca informatia diseminat� în cadrul seminarului cu beneficiarii s� ajung� la cât mai multe 
persoane materialele prezentare au fost publicate pe site-ul institutiei www.runv.ro. 
 
Au fost diseminate beneficiarilor urm�toarele instruc�iuni/documente: 

• Instructiunea nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de 
rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013. 

• Instructiunea AMPOSDRU nr. 89/24.02.2014 privind metodologia utilizat� de OI/OIR pentru 
semnarea �i raportarea contractelor de finan�are aferente proiectelor aprobate in cadrul 
Cererilor de propuneri de proiecte lansate de Autoritatea de Management pentru Programul 
Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în anul 2013 

• Instructiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor 
contractuale. 

• Instruc�iunea nr. 91 privind aplicarea memorandumului privind deblocarea proiectelor 
finan�ate prin POSDRU 2007-2013, al c�ror contracte de finan�are erau in vigoare anterior 
datei de 1.01.2011 �i c�rora li s-a aplicat in mod eronat art. 34 din Legea 284/2010. 

• Instruc�iunea 92 privind listele de rezerve aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate 
in anul 2013 

• Instruc�iunea nr. 94 privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finan�ate 
prin POSDRU 2007-2013. 

• Instruc�iunea nr. 95 privind reglementarea procedurii de conciliere cu beneficiarii de 
finantare nerambursabila in cadrul proiectelor POSDRU si anexa 1 - metodologia de 
conciliere. 

• Instructiunea nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014. 

• Instruc�iunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea �i clarificarea modalit��ii de 

interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finan�are. 
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• Instructiunea 100/31.10.2014 privind asigurarea unei abordari unitare la nivelul  comitetelor 
de evaluare CPP 173 

• Instrictiunea 101/8.12.2014 privind modalitatea de transmitere, de catre organismele 
intermediare, a solicitarilor de plata a cererilor transmise de catre beneficiarii POSDRU  

• Instruc�iunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor 
justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata 

• instructiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu 
privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de 
rambursare/cererilor de plata. 

• ORDINUL   Nr. 2591 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea modelului de contract de 
finan�are de tip strategic/grant pentru Programul opera�ional sectorial "Dezvoltarea 
resurselor umane 2007 - 2013", in vederea aplic�rii acestui model pentru contractele de 
finan�are ce urmeaz� a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul 
opera�ional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele intermediare pentru 
Programul opera�ional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 

• Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 
1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor 
eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014. 

• Ghidul solictantului condi�ii generale, august 2014 

• Manualul de identitate vizual� actualizat 
 
De asemenea, au fost publicate spre consultare urm�toarele documente: 

• Manual ActionWeb; 

• Formular Manual ActionWeb; 

• Formular Instruc�iuni; 

• Formular GS; 
• Formular Contract. 

• Schi�a Ghidului Solicitantului Condi�ii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„Prevenirea �i corectarea fenomenului de p�r�sire timpurie a �colii” finan�at� din DMI 2.2 

• Schi�a Ghidului Solicitantului Condi�ii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„Formare profesional� continu� pentru angaja�i” finan�at� din DMI 2.3 

• Schi�a Ghidului Solicitantului Condi�ii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„M�suri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finan�at� din DMI 5.1 

• Schi�a Ghidului Solicitantului Condi�ii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„M�suri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural” finan�at� din DMI 
5.2. 

• schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 2 „Corelarea inv���rii pe tot 
parcursul vie�ii cu pia�a muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN�IE 2.1 „Tranzi�ia de la 
�coal� la via�a activ�”; 
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• schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 3 „Cre�terea adaptabilit��ii 
lucr�torilor �i a intreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN�IE 3.1 „Promovarea 
culturii antreprenoriale” 

• SCHEM� DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori”; 

• Instruc�iunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a 
implement�rii  contractelor de finan�are POSDRU 

• Instruc�iunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare  

• Ghidului Solicitantului Condi�ii Specifice pentru DMI 3.2 „Formare �i sprijin pentru 
intreprinderi �i angaja�i pentru promovarea adaptabilit��ii”. 

• instructiunea privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului 
detaliat.  

• Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.3. strategic „Promovarea egalitatii de 
sanse pe piata muncii”. 

• Ghidul Solicitantului Condi�ii Generale 2014 aplicabil proiectelor care vor fi depuse in anul 
2014. 

• Ghidul Solicitantului Condi�ii Specifice “Dezvoltarea economiei sociale” – DMI 6.1, Schema 
de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, modelul de buget aplicabil proiectelor 
care vor fi depuse in cadrul DMI 6.1 �i modelul Declara�iei pe propria r�spundere cu privire 
la ajutorul de minimis. 

• Instruc�iunea privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finan�ate prin 
POSDRU 2007-2013, al�turi de anexa 1 - List� de verificare privind inlocuirea partenerului 
in etapa de contractare 

- instruc�iune - privind corectarea erorilor materiale ap�rute in cadrul modific�rilor contractuale 

prin acte adi�ionale �i notific�ri 
- instruc�iune- privind aplicarea prevederilor memorandumului privind deblocarea proiectelor 

finan�ate prin Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, 
ale c�ror contracte de finan�are erau in vigoare anterior datei de 01.01.2011 �i c�rora li s-a 
aplicat in mod eronat art. 34 din Legea 284/2010 

- ordin - privind modificarea contractelor de finan�are aferente proiectelor de tip strategic �i de 
tip grant pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

 
Actualizarea paginii de internet www.runv.ro 
 
Pagina de internet a institu�iei 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. 
 
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� 
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- 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; 
- 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 în activitatea de introducere date în SMIS; 

 
Înregistrare/arhivare documente 
- Înregistr�ri în registrul unic de intr�ri-ie�iri:8500 documente  
- Arhivat electronic (scan) acte adi�ionale, notific�ri �i dosare de contractare, dosare 
compartiment cvpf: 1245 documenta�ii 
- Numerotat, opisat �i arhivat dosare: 176 dosare  
- Expediere plicuri �i colete:  2845 de plicuri �i colete 
- Arhivare definitiv�: 55 dosare 

 
3.7 Compartimentul Suport Juridic  
 
În desf��urarea activit��ii specifice Compartimentul Suport Juridic a asigurat 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, a legisla�iei specifice 
achizi�iilor publice, dar �i pentru activit��ile administrative �i organizatorice desf��urate de institu�ie, 

în conformitate cu prevederile legale �i în limita competen�elor stabilite prin  Legea 514/2003 privind 
organizarea �i exercitarea profesiei de consilier juridic, modificat� �i completat�, a Statutului 
profesiei de consilier juridic �i în conformitate cu Procedura Opera�ional� Suport Juridic; a 

reprezentat interesele institu�iei în fa�a instan�elor de judecat�, a organelor de cercetare �i urm�rile 
penal� (DNA). 
În anul 2014 Compartimentul Suport Juridic a acordat un num�r de 256 avize 
Principalele activit��i desf��urate pe parcursul anului 2014 de c�tre Compartimentul Suport Juridic, 
au avut în vedere îndeplinirea urm�toarelor atribu�ii:  

• Asigurarea de suport tehnic de specialitate compartimentelor OIRPOSDRU Nord-Vest în 
vederea respect�rii cadrului legal în toate activit��ile desf��urate de c�tre acestea.  

• Asigurarea de suport pentru situa�iile deosebite întâlnite pe parcursul desf��ur�rii activit��ilor 
specifice de contractare, activit��ilor de monitorizare a proiectelor depuse în cadrul 
schemelor de finan�are, asigurarea de suport membrilor echipei de investigare a cazurilor de 
nereguli sau fraude, asigurarea de suport de specialitate echipelor de solu�ionare a 
contesta�iilor. 

• Asigurarea de suport, pentru redactarea coresponden�ei în rela�ia institu�iei cu  beneficiarii 
contractelor de finan�are �i cu institu�ii din domeniul privat sau public (MFP, MMFPSPV, 
ANFP, DNA, DLAF etc.) 
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• Verificarea �i avizarea documentelor elaborate de serviciile �i compartimentele de 
specialitate din cadrul OIR POSDRU NV, în desf��urarea activit��ilor specifice procesului de 
implementare, întocmirea de acte administrative cu caracter intern �i în cadrul procedurilor 
de achizi�ie public�. 

1.În cadrul procesului de  implementare a proiectelor FSE 
- verificarea documentelor statutare ale beneficiarilor �i partenerilor, verificarea dosarelor sub 

aspectul legalit��ii �i conformit��ii �i avizarea actelor adi�ionale la contractele de finan�are 
nerambursabil�. 
- 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 grad pentru func�ionarii publici care au îndeplinit condi�iile prev�zute 
de lege,  
- dispozi�ii privind distribuirea contractelor de grant; 
- acordare a sporului de vechime în munc�, pentru func�ionarii publici care au îndeplinit condi�iile 
prev�zute de legi. 
Avizarea actelor administrative interne privind buna func�ionare a activit��ilor institu�iei. 
3. În cadrul procedurilor de achizi�ie public� - verificarea dosarelor de achizi�ie �i avizarea 
contractelor pentru achizi�iile institu�iei. 
4. Reprezentarea institu�iei în fa�a instan�elor de judecat�, împlinirea de acte procedurale în 
procesele aflate pe rolul instan�elor. 
5. Participarea la activitatea de revizie a Procedurii interne de Suport Juridic �i a pistei de audit 
asociate. 
 
3.8 Contractare 

 
În anul 2014  au fost desf��urate urmatoarele activit��i: 
 
-  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; 
- Aprobarea unui num�r de 139 notific�ri la contractele de finan�are, de c�tre beneficiari. 
- Aprobarea unui num�r de 107 acte adi�ionale pentru modificarea contractelor de finan�are depuse 
de c�tre beneficiari. 
- Transmiterea c�tre beneficiari a solicit�rilor de clarific�ri/ complet�ri la notific�rile �i actele 
adi�ionale depuse; 
- Transmiterea c�tre beneficiarii contractelor de tip grant �i strategic a  Notific�rii pentru modificarea 
contractului de finan�are de tip strategic/de tip grant ca urmare a modific�rilor legislative; 
- Solicitarea punctului de vedere de la Serviciul Economic privind solicit�rile de modificare a 
contractelor FSE prin notificare/ act adi�ional; 
- Înregistr�ri efectuate în SMIS; 
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- Semnarea unui numar de 53 contacte de finantare cu clauza suspensiva; 
- Preluarea unui numar de 22 de proiecte; 
- Stabilirea riscului ini�ial pe proiecte �i înregistrarea în sistemul ActionWeb; 
- Întocmirea Raportului de îndeplinire a func�iei delegate Contractare, trimestrial; 
- Arhivarea proiectelor finalizate; 
- Furnizarea datelor necesare pentru întocmire Raport Semestrial de Implementare POSDRU �i 
Raport Anual de Implementare. 
 

Valoarea contractat� a proiectelor pân� la data de 31.12.2014 
DOMENII MAJORE DE INTERVEN�IE Valoarea 

contractat� pân� 
la 31 decembrie 

2014 

PL��I (total pl��i 
în 2007 - 2014) 

 

Total prefinan��ri 
pl�tite în 2007 - 

2014 

Total ramburs�ri 
pl�tite în 2007 - 

2014 

AP 3 Cre�terea adaptabilit��ii lucr�torilor 
�i a întreprinderilor 197.083.640    143.792.796    36.610.593    107.182.202    

DMI 3.1.Promovarea culturii antreprenoriale 
77.540.597    63.901.756    15.707.594    48.194.163    

DMI 3.2.Formare �i sprijin pentru 
întreprinderi �i angaja�i pentru promovarea 

adaptabilit��ii 119.543.043    79.891.039    20.903.000    58.988.040    
AP 5 Promovarea m�surilor active de 

ocupare 341.091.731    218.656.895    48.914.158    169.742.737    
DMI 5.1.Dezvoltarea �i implementarea 

m�surilor active de ocupare 168.435.600    119.034.979    23.386.855    95.648.124    
DMI 5.2.Promovarea sustenabilit��ii pe 

termen lung a zonelelor rurale în ceea ce 
prive�te dezvoltarea resurselor umane �i 

ocupare 172.656.131    99.621.917    25.527.304    74.094.613    
AP 6 Promovarea incluziunii sociale 416.599.782    160.451.251    50.771.755    109.679.496    
DMI 6.1.Dezvoltarea economiei sociale 

287.218.208    87.781.273    32.289.999    55.491.274    
DMI 6.2. Îmbun�t��irea accesului �i a 

particip�rii grupurior vulnerabile pe pia�a 
muncii 91.581.955    62.530.373    14.593.893    47.936.480    

DMI 6.3.Promovarea egalit��ii de �anse pe 
pia�a muncii 37.799.620    10.139.606    3.887.863    6.251.742    

TOTAL 954.775.153    522.900.942    136.296.506    386.604.435    
 

AP
3 

AP
5

AP
6 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

Valoarea contractat� pân�
la 31 decembrie 2014
PL��I (total pl��i în 2007 -
2014)
Total prefinan��ri pl�tite în
2007 - 2014
Total ramburs�ri pl�tite în
2007 - 2014



��������	��
�������	����� 22 

  
- LEI 

 
 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

DMI
3.1.

DMI
3.2.

DMI
5.1.

DMI
5.2.

DMI
6.1.

DMI
6.2.

DMI
6.3.

Valoarea contractat� pân�
la 31 decembrie 2014
PL��I (total pl��i în 2007 -
2014)
Total prefinan��ri pl�tite în
2007 - 2014
Total ramburs�ri pl�tite în
2007 - 2014

 
 
 
3.9 Verificare Proiecte Finan�ate 

 
La data de 31 decembrie 2014 OIR POSDRU NV are in gestiune 267 proiecte 
 
A. Pe tipuri de proiecte  

- 85 proiecte de tip strategic 
- 149 proiecte de tip grant 
- 33  proiecte ajutor de stat  
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12%

proiecte de tip strategic
 proiecte de tip grant
proiecte ajutor de stat
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29%
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 în implementare 
 finalizate
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anulate

 
B. Ca �i stadiu de implementare:  

- 76  în implementare  
- 152 finalizate 
- 19 reziliate 
- 15 anulate 
- 1 revocat 

 
 
Din punctul de vedere al clasific�rii proiectelor în anul 2014 în func�ie de DMI, proiectele se împart 
astfel:  
- DMI 3.1 – 14 proiecte  (12 finalizate, 1 reziliat, 1 anulat) 
- DMI 3.2 –  50 proiecte (36 finalizate, 9 reziliat, 5 anulat) 
-    DMI 5.1 – 75 proiecte (15 in implementare, 45 finalizate, 9 anulate, 6 reziliate) 
-    DMI 5.2 – 57 proiecte (15 in implementare, 38 finalizate, 3 reziliate, 1 revocat) 
-    DMI 6.1 – 40 proiecte (32 in implementare, 8 finalizate) 
-  DMI 6.2 – 15 proiecte (4 in implementare, 11 finalizate) 
-  DMI 6.3 – 12 proiecte (10 in implementare, 2 finalizate) 
 

2014
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15%
6% 5%

DMI 3.1  
DMI 3.2 
DMI 5.1 
DMI 5.2
DMI 6.1 
DMI 6.2 
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De la începutul implement�rii au fost primite rapoarte tehnico - finaniciare dup� cum urmeaz�: 

DMI 
Rapoarte tehnico financiare 

depuse 2007-2014 

Rapoarte tehnico financiare 
aprobate in perioada 2007-  

2014 

Din care 
Rapoarte tehnico financiare 

aprobate  2014 

3.1 113 111 12 
3.2 183 180 21 

5.1 418 408 93 

5.2 409 380 124 
6.1 97 89 22 

6.2 127 124 41 
6.3 45 43 33 
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Rapoarte tehnico financiare aprobate in
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Rapoarte tehnico financiare aprobate 
2014

 
 
 
Au fost efectutare 35 de Vizite la fa�a locului �i vizite ex post dup� cum urmeaz�: 
DMI 3.1 - 3 vizite  
DMI 3.2 – 
9 vizite  
DMI 5.1 – 
3 vizite 
DMI 5.2 – 
15 vizite  
DMI 6.1 – 
1 vizit� 
DMI 6.2 – 
2 vizite 

DMI 6.3 – 2 vizite  

 

2014
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Situa�ia pl��ilor efectuate în anul 2014 este urm�toarea: 
               - lei 
DMI  Total pla�i 2014  Total plati 2007-2014 
DMI 3.1 4.581.968,43 64.435.249,32 

DMI 3.2. 10.757.178,23 154.840.664,14 
DMI 5.1. 11.484.356,20 132.144.101,22 

DMI 5.2. 22.054.959,04 105.192.418,26 
DMI 6.1. 3.002.145,90 65.785.765,78 

DMI 6.2.  9.667.813,14 26.311.850,90 

DMI 6.3. 4.854.078,04 1.599.688,59 
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S-au întocmit situa�iile specifice aferente Raportului Semestrial de Implementare pentru  semestrul 
II 2013 �i semestrul I 2014. 
S-a întocmit Raportul privind îndeplinirea func�iilor delegate de c�tre AMPOSDRU aferente 
trimestrelor IV 2013, I 2014, II 2014 �i III 2014. 
S-au intocmit situatii si raportari solicitate de MFE, AMPOSDRU, CE.  
 
3.10 Economico-Financiar 
 

1. În cursul anului 2014, 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 bilan�iere �i extrabilan�iere în 

conformitate cu reglement�rile în vigoare; 
- Realizarea balan�elor contabile lunare;  
- Întocmirea Bilan�urilor Contabile Trimestriale �i Anuale; 
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- 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 decadal� a pl��ilor, 

declara�ie 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 de propuneri de angajare (Formularul 3 din OMFP nr.2548/2009) în limita 
creditelor de angajament comunicate de c�tre AM. 

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

- Transmiterea c�tre AM a solicit�rii de deschidere credite de angajament pentru proiectele 
care urmeaz� a fi finan�ate  prin POSDRU, aferente ramburs�rii TVA-ului. 

- 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 2014, 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  
- contract de concesionare sau închiriere în care entitatea public� este concesionar sau 

chiria�  
- 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  
- 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  
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- ordonan�are de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum �i 
ale obligatiilor fiscale aferente acestora  

- 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;  
- 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: 

- În cursul anului 2014 controlorul financiar preventiv al OIR POS DRU Nord Vest a realizat 
activit��i specifice FSE prin vizele aplicate asupra contractelor respectiv actelor adi�ionale la 
contractele de grant �i strategice; 

- 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; 

 

3.11 Finan��ri nerambursabile  
 

• Sprijin pentru finan�area par�ial� a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul 
Intermediar Regional pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
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Umane - Regiunea Nord Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în 
gestionarea instrumentelor structurale, perioada de derulare este 1 decembrie 2011 – 31 
decembrie 2015. Valoarea total� a proiectului este de 5.336.548,810 lei, valoarea asisten�ei 
financiare nerambursabile este de 4.082.459,83 lei, valoarea cofinan��rii proprii este de 
720.434,09 lei, iar valoarea neeligibil� este de 533.654,88 lei. Prin acest proiect personalul 
OIRPOSDRU Regiunea Nord Vest beneficiaz� de rambursarea costurilor salariale generate 
de aplicarea HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea 
financiar� a personalului care gestioneaz� fonduri comunitare, prin Programul Opera�ional 
Asisten�� Tehnic� 2007-2013, finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional�. 

• Asisten��  tehnic� pentru implementarea activit��ii de contractare proiecte finan�ate din FSE, 
în cadrul POSDRU 2007-2013, desf��urat� la nivelul OIR POSDRU NORD VEST, în 
perioada 11 noiembrie 2013 – 10 aprilie 2014. Valoarea total� a proiectului este de 
90.858,024 lei, din care asisten�� financiar� nerambursabil� 68.143,518 lei �i contribu�ie 
beneficiar 22.714,506 lei.  Proiectul este finan�at prin Programul Opera�ional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritar� 7 – Asisten�� tehnic�, Domeniul major de 
interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul general �i evaluarea POS 
DRU. 

• Achizi�ionarea de mobilier pentru OIR POSDRU NORD VEST. Valoarea total� a proiectului 
este de 89.353,38, din care asisten�� financiar� nerambursabila 67.015,03 lei �i contributie 
beneficiar 22.338,35 lei.  Proiectul este finan�at prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de 
interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS 
DRU. �

• Asigurare servicii de transport �i cazare necesare func�ion�rii Organismul Intermediar 
Regional pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 
Regiunea Nord Vest. Valoarea total� a proiectului  este de 185.088 lei, din care asisten�� 
financiar� nerambursabila 138.816 lei �i contributie beneficiar 46.272 lei.  Proiectul este 
finan�at prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 
7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, 
managementul general si evaluarea POS DRU. 

• Asigurarea serviciilor necesare pentru buna func�ionare a Organismului Intermediar 
Regional pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 
Nord- Vest. Valoarea total� a proiectului fiind de 243.333,44, din care asisten�� financiar� 
nerambursabil� 182.500,08 lei �i contribu�ie beneficiar 60.833,36 lei. Proiectul este finan�at 
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – 
Asistenta tehnica, Domeniul major de interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, 
managementul general si evaluarea POS DRU. 

• Achizi�ionarea de furnituri de birou, birotic� �i materiale consumabile necesare func�ion�rii 
Organismului Intermediar Regional pentru Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Nord-Vest. Valoarea total� a proiectului fiind de 159.420,60, din care 
asisten�� financiar� nerambursabila 119.565,45 lei �i contribu�ie beneficiar 39.855,15 lei. 
Proiectul este finan�at prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
Axa Prioritara 7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de interventie 7.1–Sprijin pentru 
implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. 
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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 OIRPOSDRU NORD-VEST 
Luni - Joi: 8.00 – 16.30 
Vineri: 8:00 – 14.00  
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 în timpul programului de lucru 
 
PERSOANA RESPONSABIL� CU DIFUZAREA INFORMA�IILOR PUBLICE 
Liviu Cornel MICL�U� -  director executiv  
Diana Cosmina FODOR  - 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 

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


