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1. Misiune OIR POSDRU Nord-Vest 

   

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane Regiunea Nord - Vest, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Vest, este 

organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord – Vest îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

- Asigură implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea 

Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi 

Socială, în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de implementare încheiat cu 

Agenţia de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

- Asigură implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcţii” încheiat 

cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane şi aprobat prin Ordinul 882 din 25 mai 2013 pentru aprobarea unor acte adiţionale la 

acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial 

"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"  

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea 

competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si 

asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane. 

 

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel: 

− Promovarea calităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială si continuă, inclusiv a 

învăţământului superior si a cercetării; 

− Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii si productivităţii muncii; 

− Facilitarea inserţiei tinerilor si a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii; 

− Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive; 

− Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; 

− Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

− Facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

Intervenţia FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice din 

domeniul dezvoltării resurselor umane, contribuind în mod real la implementarea Strategiei 

Europene de Ocupare si la atingerea obiectivului general privind cresterea economică si crearea de 

locuri de muncă mai multe si mai bune. 
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Conform acordului de delegare  de funcţii semnat cu Autoritatea de management pentru POSDRU, 

OIR gestioneză la nivel regional următoare  Domenii majore de intervenţie:  

 

DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 

Acest DMI are ca scop promovarea culturii antreprenoriale în vederea creşterii abilităţii persoanelor 

de a materializa ideile de afaceri. 

 

DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 

Activităţile propuse în cadrul acestui DMI se vor concentra asupra creării capacităţi interne a 

firmelor de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul formării profesionale 

specializate, cu accent pe noile tehnologii. 

DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 

Având în vedere efectele negative ale scăderii demografice continue, ale restructurării economice şi 
necesitatea adaptării la cerinţele pieţei muncii, politica de ocupare a României vizează combaterea 

şomajului şi inactivităţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil. 

DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 

resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 

Operaţiunile propuse în cadrul acestui DMI vizează persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele 

implicate în agricultura de subzistenţă, printre care: persoane care sunt sau ar putea fi implicate în 

agricultura de subzistenţă ca urmare a nivelului scăzut de educaţie şi formare profesională şi a 

oportunităţilor scăzute de ocupare din mediul rural. 

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 

Acest DMI urmăreşte dezvoltarea economiei sociale. Economia socială este termenul generic 

utilizat pentru a face referire la un grup de persoane care se reuneşte pentru a-şi asuma un rol 

economic activ în procesul de incluziune socială, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONGuri 

(fundaţii si asociaţii) si alte organizaţii non profit care au un rol important în activităţi de gestionare şi  

consolidare. 

DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 

Acest DMI vizează facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor 

vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. 

DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 
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Acest DMI vizează dezvoltarea si promovarea principiului egalităţii de sanse şi de gen în  

societatea românească. Este încă necesar să fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe criterii 

precum gen, origine etnică, dizabilităţi, vârstă etc. 

2. Structura organizatorică  

Începând cu data de 10.10.2012 structura organizatorică a fost modificată prin Ordinul MMFPS 

nr.2538/10.10.2012 şi are următoarea structură: 

 

1. Director executiv 

2. Director executiv adjunct 

3. Compartimentul Selectie Operaţiuni 

4. Compartimentul Contractare 

5. Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate 

6. Compartimentul Economico Financiar  

7. Compartiment Verificare  Tehnica (ex ante) 

8. Compartimentul Managementul informatiei  

9. Compartimentul Suport Juridic 

10. Compartimentul Stabilire şi Constatare Neregului 

11. Compartimentul de Audit Intern 

 

Situația posturilor: 41 

 

  2014 2015 
1.Director executiv 1 1 
2.Director executiv adjunct 0 0 
3.Compartimentul Selectie Operaţiuni 1 2 
4.Compartimentul Contractare 5 7 
5.Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate 17 18 
6.Compartimentul Economico Financiar  2 2 
7.Compartiment Verificare  Tehnica (ex ante) 1 2 
8.Compartimentul Managementul informatiei  3 3 
9.Compartimentul Suport Juridic 2 2 
10.  Compartimentul Stabilire şi Constatare Neregului 4 4 
11.  Compartimentul de Audit Intern 0 0 
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3. Activităţi desfășurate în anul 2015 de personalul OIRPOSDRU Nord-Vest 

 

3.1. Programare 

 

În cursul anului 2015 pentru componenta de programare în cadrul OIRPOSDRU NV a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

- a elaborat Rapoartele Semestriale de Implementare DMI delegate aferente sem II 2014 şi 

semestru I 2015  în conformitate cu Acordul de delegare  

- a contribuit cu date pentru elaborarea Raportului Anual de Implementare 2014 

- directorul executiv a participat la Comitetele de monitorizare al PODRU 

- la solicitarea Comisiei a furnizat AMPSODRU date pentru completările aduse RAI 2014. 

 

3.2.  Audit Intern 

 

În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea 

Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice 

şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările 

ulterioare în cursul anului 2015 la nivelul OIR NV a fost implementat Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

Persoanelor Vârstnice. 

Postul de auditor intern a fost vacant, iar începând cu data de 3.11.2015 a fost predat MMFPSPV. 

 

3.2. Selecţie Operaţiuni 

 

Compartimentul Selecţie Operaţiuni are atribuţii pentru îndeplinirea funcţiilor specifice delegate 

de AMPOSDRU pentru implementarea POSDRU în ceea ce priveşte organizarea şi buna 

desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare 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 specifică Compartimentului Selecţie Operaţiuni pe parcursul anului 2015 poate fi 

sintetizată astfel: 

• finalizarea procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în cadrul CPP 

176 (12 cereri de finanțare au fost evaluate în faza B din care 9 au fost aprobate); 

• 1 comitet de evaluare constituit pentru evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul 

CPP 184 alcătuit din 2 președinți, 2 secretari și membrii evaluatori de la nivelul 

OIRPOSDRU NV; 
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• demararea și finalizarea procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în 

cadrul CPP 184 (61 cereri de finanțare evaluate; 8 cereri de finanțare au fost aprobate); 

• introducerea și actualizarea statusului în ActionWeb pentru cererile de finanțare evaluate în 

cadrul celor 2 comitete de evaluare (CPP 176 și 184);  

• introducerea în SMIS în modulul „Project Management” a cererilor de finanțare depuse în 

cadrul CPP 168, 173, 176 și 184; 

• participarea a 3 membri evaluatori în procesul de evaluare fază B în cadrul CPP 189 (22 

cereri de finanțare evaluate) 

• revizuirea Procedurii Operaționale Selecție Operațiuni, ediția 2 Revizia 5 aprobată în 

03.02.2015; 

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

• întocmirea a 4 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcției delegate specifice CSO 

(RFDS); 

• pregătirea și furnizarea documentelor necesare misiunilor de audit; 

• arhivare electronică și fizică a documentelor rezultate în urma finalizării procesului de 

evaluare și selecție. 

 

3.4. Antifraudă şi Nereguli 

 

În cursul anului 2015 Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli a primit un număr de 86 

sesizări de neregulă. Ca urmare a analizării acestora și în baza constatărilor și recomandărilor 

Autorității de Audit au fost 

întocmite 73 de suspiciuni 

de neregulă și 3 suspiciuni 

de fraudă.  

Cinci alerte de 

neregulă au fost invalidate și 

cinci redirecționate. 

 În cazul celor 3 

suspiciuni de fraudă a fost 

sesizat DLAF pentru 

investigații suplimentare. 

După sursa care a 

stat la baza suspiciunilor elaborate, acestea se împart astfel: 
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În anul 2015 misiunile de audit realizate de către Autoritatea de Audit s-au concretizat în 

următoarele Rapoarte de Audit: 61435/31.07.2015, 61977/28.10.2015, 62348/16.12.2015. 

Ca urmare a recomandărilor/constatărilor din cuprinsul acestora au fost elaborate 21 de 

suspiciuni de neregulă și au fost efectuate misiuni de verificare finalizate prin emiterea a 20 de titluri 

de creanță. 

Ca urmare a investigațiilor efectuate în anul 2015 au fost emise 90 titluri de creanțe 

(Procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, Note de constatare 

a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare și Decizii de recuperare a prefinanțării).  

Debitele constituite în cursul anului 2015 se ridică la valoarea de 5.386.930,57 lei. În anul 

2015 au fost recuperate debite în valoare de 868.795,04 lei. La sfârșitul anului 2015 suma totală de 

recuperat (debite constituite în anul 2015 și în anii precedenți) se ridică la suma de 24.461.065,94 

lei aferentă unui număr de 28 de titluri de creanță, emise pentru 19 proiecte. Titlurile de creanță 

nerecuperate în termenul legal și pentru care nu există posibilitatea deducerii sumelor datorate din 

cereri de rambursare au fost comunicate organelor teritoriale abilitate de lege pentru demararea 

procedurii de executare silită.  

Au fost contestate 13 titluri de creanță. A fost admisă o singură contestație. 

Pentru nerespectarea legislației privind achizițiile au fost elaborate 5 Note de constatare a 

neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare.  

Pentru un număr de 9 proiecte au fost întocmite procese verbale de stabilire a creanţelor 

bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, deoarece beneficiarii nu au achitat la timp 

debitul datorat. 
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3.5. Verificare Tehnică (ex-ante) 

 

Activitatea specifică Compartimentului Verificare Tehnică (ex-ante) pe parcursul anului 2015 poate 

fi sintetizată astfel: 

• verificarea pe baza listelor de verificare a  629 documente:  

o acte adiţionale la contracte de finanţare – 199 

o notificări la contracte de finanţare  – 288 

o rapoarte de evaluare – 73; 

o dosare de contract de finanţare finantare cu clauza suspensiva – 19 

o dosare de contract de finanţare - 31 

o Componenţa comitete de evaluare – 2 

o LV pentru CV-urile evaluatorilor – 17 

 
De asemenea, au fost întocmite și transmise la AMPOSDRU rapoartele lunare de analiză a 

documentelor respinse/returnate spre corecţie de Compartimentul Verificare Tehnică, planurile de 

acţiune corective de eliminare a deficienţelor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de 

Conturi a României; s-a urmărit implementarea acţiunilor corective formulate, și, totodată, au fost 

întocmite și transmise la AMPOSDRU situaţii privind Stadiul îndeplinirii Recomandărilor. 
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La încheierea fiecărui trimestru, CVT (ex-ante) a primit, a verificat şi agregat datele conținute de 

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

activitate în urma căreia a elaborat şi a transmis către AMPOSDRU Raportul trimestrial privind 

îndeplinirea funcțiilor delegate al OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest. 

În anul 2015, au fost desfășurate de către Oficiul Regional de Audit Cluj - Autoritatea de Audit din 

cadrul Curții de Conturi a României, o misiune de audit de sistem, o misiune de audit de operațiuni 

si doua misiuni de follow-up de sistem.  

OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest a primit următoarele rapoarte de audit emise de Oficiul 

Regional de Audit Cluj – Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României: 

1. Raport de Audit nr. 60386 / 27.02.2015 înregistrat la OIR NV cu nr. 2010 / 17.03.2015 aferent 

unei misiuni de audit de sistem desfășurata in anul 2014; 

2. Raport de Audit nr. 61435/31.07.2015, înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

6053/06.08.2014; 

3. Raport de Audit nr. 61977/28.10.2015 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

9981/21.12.2015; 

4. Raport de Audit nr. 62397/21.12.2015 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

10072/24.12.2015.   

 

In anul 2015 au fost implementate 15 recomandări lăsate de Autoritatea de Audit, din care 7 

recomandări aferente unor misiuni de audit efectuate in anii anteriori si 8 recomandări aferente unor 

misiuni efectuate in anul curent; de asemenea, au fost parțial implementate 17 recomandări 

aferente unor misiuni de audit efectuate in  2015. 

 

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, 

evaluări şi reevaluări ale probabilităţii şi impactului fiecărui risc identificat. Au fost, de asemenea, 

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

evaluat progresul realizat pe baza planului de acţiuni. Coordonatorul managementului riscurilor a 

întocmit şi a actualizat trimestrial registrul de risc, pe baza contribuţiilor membrilor GMR, a revizuit 

planul de acţiuni pentru atenuarea riscurilor identificate şi a înaintat raportări către AMPOSDRU 

asupra riscurilor identificate şi evaluate şi a măsurilor corective întreprinse în vederea reducerii 

riscurilor. 
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3.6  Managementul Informaţiei  

 

Funcţia Managementul Informaţiei  

 

Activitate specifică de tip birou de 

sprijin (help-desk) pentru potenţiali 

beneficiari POSDRU – au fost primite 

solicitări telefonice, prin email şi prin 

vizite la sediul OIR POSDRU NV în 

număr total de 35. 

Activitate specifică de tip birou de 

sprijin (help-desk) pentru beneficiari 

FSE – au fost transmise 124. de 

puncte de vedere oficiale, prin 

intermediul biroului de sprijin din 

cadrul Compartimentul 

Managementul Informaţiei. 

Activitate specifică de sprijin privind măsurile de vizibilitate pentru beneficiari FSE – au fost emise 

894 avize consultative cu privire la regulile de identitate vizuală. 

 

S-au oferit, potenţialilor beneficiari, informaţii 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.  

 

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 168 

si 173. 

Au fost atinse urmatoare aspecte: 

CONTRACTARE PROIECTE FSE: Modificarea contractelor/ Incetarea si rezilierea contractelor 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR: Prevederi contractuale/ Aspecte financiare/ Aspecte tehnice/ 

Achiziţii 

NEREGULI SI ANTIFRAUDĂ 

Pentru ca informatia diseminată în cadrul seminarului cu beneficiarii să ajungă la cât mai multe 

persoane materialele prezentare au fost publicate pe site-ul institutiei www.runv.ro. 
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Au fost diseminate beneficiarilor următoarele instrucţiuni/documente: 

Instrucțiunea 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de 

monitorizare a implementării contractelor de finanțare POSDRU. 

Instrucțiunea 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de 

contractare și de modificare a contractelor de finanțare POSDRU. 

Instrucțiunea 105/03.03.2015 pentru asigurarea unui management administrativ si tehnic eficient 

implementat in etapa de evaluare a cererilor de finanțare  

Instrucțiunea 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI 6.1. 

„Dezvoltarea economiei sociale”. 

Instrucțiunea 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI 6.1. 

„Dezvoltarea economiei sociale” 

Instrucţiunea 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI 3.1. 

„Promovarea culturii antreprenoriale". 

Instructiunea 109/16.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a 

cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

Instructiunea 110/29.09.2015 privind reglementarea modului de transmitere DGPCU a cererilor de 

prefinatare/rambursare/plata 

Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor 

finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190. 

Instructiunea 112/20.10.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a 

cererilor de plată in vederea închiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013. 

Instrucțiunea 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor 

finanţate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform 

prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea 

de lichidare a plăţilor pentru proiect. 

Instrucțiunea interna 114/17.11.2015  privind verificarea cererilor de lichidare a plăților si a cererilor 

de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăților, împreuna cu anexele aferente 

Instrucţiunea 115/03.12.2015  privind reglementarea condițiilor pentru încheierea actelor adiționale 

in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU. 

INSTRUCŢIUNEA 116/03.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru încheierea actelor 

adiționale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU 

 

Actualizarea paginii de internet www.runv.ro 

Pagina de internet a instituţiei a fost actualizată permanent cu informații legate de activităţile 

desfăşurate de instituţie, acte normative modificate, instrucţiuni şi decizii emise de Autoritatea de 
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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 instituţiei 

- Protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat, analizarea pachetelor de date prin 

filtrare şi eliminarea lor în cazul în care sunt de natură maliţioasă 

- Monitorizarea serverelor (Linux: email server, web server, intranet, file server, LEX server, 

antivirus, Sintec) şi efectuarea intervenţiilor necesare în scopul funcţionării acestora în parametri 

optimi;  

- Întreţinere canalelor de comunicaţie; 

- Mentenanţa sistemelor de calcul şi a aparaturii periferice; 

- Monitorizarea continuă a funcţionării canalelor de comunicaţie; 

- Actualizarea paginii web a instituţiei prin postarea declaraţiilor de avere şi interese ale 

personalului OIR POSDRU NV şi a altor informaţii specifice activităţii OIR POSDRU NV; 

- Backup, arhivare, păstrare şi gestionarea informaţiilor pe suport magnetic;  

- Suport în activitatea de introducere date în SMIS; 

 

Înregistrare/arhivare 

documente 

 

1 Înregistrări în registrul unic 

de intrări-ieşiri:10131 

documente  

2 Arhivat electronic (scan) 

acte adiționale, notificări și 

dosare de contractare, 

dosare compartiment cvpf: 

3561 documentații 

3 Numerotat, opisat şi arhivat 

dosare: 55 dosare  

4 Expediere plicuri şi colete: 

 3212 de plicuri şi colete 

5 Arhivare definitivă: 758 

dosare  
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3.7 Compartimentul Suport Juridic  

 

În desfăşurarea activităţii specifice Compartimentul Suport Juridic a asigurat suport de specialitate 

tuturor serviciilor şi compartimentelor din cadrul OIRPOSDRU Nord-Vest în vederea respectării 

legislaţiei naţionale şi europene aplicabile implementării fondurilor structurale, a legislaţiei specifice 

achiziţiilor publice, dar şi pentru activităţile administrative şi organizatorice desfăşurate de instituţie, 

în conformitate cu prevederile legale și în limita competenţelor stabilite prin  Legea 514/2003 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată şi completată, a Statutului 

profesiei de consilier juridic şi în conformitate cu Procedura Operaţională Suport Juridic; a 

reprezentat interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, a organelor de cercetare și urmările 

penală (DNA). 

În anul 2015 Compartimentul Suport Juridic a acordat un număr de 446 avize. 

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2015 de către Compartimentul Suport Juridic, 

au avut în vedere îndeplinirea următoarelor atribuţii:  

•   Asigurarea de suport tehnic de specialitate compartimentelor OIRPOSDRU Nord-Vest în 

vederea respectării cadrului legal în toate activităţile desfăşurate de către acestea.  

•   Asigurarea de suport pentru situaţiile deosebite întâlnite pe parcursul desfășurării activităţilor 

specifice de contractare, activităţilor de monitorizare a proiectelor depuse în cadrul schemelor de 

finanţare, asigurarea de suport membrilor echipei de investigare a cazurilor de nereguli sau fraude, 

asigurarea de suport de specialitate echipelor de soluţionare a contestaţiilor. 

•   Asigurarea de suport, pentru redactarea corespondenţei în relaţia instituţiei cu  beneficiarii 

contractelor de finanţare şi cu instituţii din domeniul privat sau public (MFP, MMFPSPV, ANFP, 

DNA, DLAF etc.) 

•   Verificarea şi avizarea documentelor elaborate de serviciile şi compartimentele de specialitate 

din cadrul OIR POSDRU NV, în desfăşurarea activităţilor specifice procesului de implementare, 

întocmirea de acte administrative cu caracter intern şi în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

1.În cadrul procesului de  implementare a proiectelor FSE 

- verificarea documentelor statutare ale beneficiarilor şi partenerilor, verificarea dosarelor sub 

aspectul legalităţii și conformităţii şi avizarea actelor adiţionale la contractele de finanţare 

nerambursabilă. 

- verificarea documentelor suport d.p.d.v. juridic şi avizarea actelor adiţionale privind modificarea 

unor prevederi contractuale ale contractelor FSE aflate în derulare. 

- suport de specialitate în activitatea de verificare proiecte finanţate. 

2. În cadrul procesului de întocmire de acte administrative cu caracter intern - avizarea dispoziţiilor 

de: 

- numire pe funcţii a personalului OIRPOSDRU Nord-Vest; 

- dispoziţii privind avansarea grad pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute 

de lege,  
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- acordare a sporului de vechime în muncă, pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile 

prevăzute de legi. 

Avizarea actelor administrative interne privind buna funcţionare a activităţilor instituţiei. 

3. În cadrul procedurilor de achiziţie publică - verificarea dosarelor de achiziţie şi avizarea 

contractelor pentru achiziţiile instituţiei. 

4. Reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată, împlinirea de acte procedurale în 

procesele aflate pe rolul instanţelor. 

5. Participarea la activitatea de revizie a Procedurii interne de Suport Juridic şi a pistei de audit 

asociate. 

 

La nivelul instituție în anul 2015 au fost soluționate un număr de 97 de contestații aferente cererilor 

de rambursare, cu 69 mai multe față de anul 2014. 

 

3.8 Contractare 

 

În anul 2015  au fost desfășurate următoarele activități:  

 

-  Verificarea documentelor furnizate de către aplicați și transmiterea către aceștia a solicitărilor de 

clarificări/ completări pentru întocmirea dosarelor de contract; 

- Aprobarea unui număr de 358 notificări la contractele de finanțare, de către beneficiari. 

- Aprobarea unui număr de  219 

acte adiționale pentru modificarea 

contractelor de finanțare depuse 

de către beneficiari. 

-- Semnarea unui numar de 16 

contacte de finantare cu clauza 

suspensiva; 

- Preluarea unui numar de 7 de 

proiecte; 

- Stabilirea riscului iniţial pe 

proiecte şi înregistrarea în 

sistemul ActionWeb; 

- Întocmirea Raportului de 

îndeplinire a funcţiei delegate 

Contractare, trimestrial; 

- Arhivarea proiectelor finalizate; 

- Furnizarea datelor necesare pentru întocmire Raport Semestrial de Implementare POSDRU şi 

Raport Anual de Implementare. 
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3.9 Verificare Proiecte Finanţate 

 

La data de 31 decembrie 2015 OIR 

POSDRU NV are în gestiune 284 

proiecte cu o valoare totala de: 

1.033.094.514,28 lei. 

 

 

 

 

Domeniu major de intervenție 

Valoare totala 
proiect (cheltuieli 
eligibile+cheltuieli 

neeligibile) - lei 

Valoare totala 
cheltuieli eligibile 

(contributie 
beneficiar+contributie 

publica) - lei 

Valoarea 
contributie publica 
(FSE + bugetul de 

stat) - lei 

Valoare FSE - lei 

DMI 3.1 Promovarea culturii 
antreprenoriale 107,849,048.41 106,709,851.91 103,683,928.27 97,462,892.58 

DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru 

promovarea adaptabilităţii 
107,771,394.21 103,610,712.99 99,370,165.44 84,464,640.62 

DMI 5.1 Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active 

de ocupare 
167,753,313.84 164,250,426.98 158,132,778.80 145,743,963.81 

DMI 5.2 Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă 

173,541,889.19 168,035,132.00 162,105,489.69 140,506,081.08 

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei 
sociale 333,158,907.36 331,802,736.36 322,568,171.77 266,602,593.98 

DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului 
şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii 
96,898,942.42 93,780,469.13 91,581,954.70 83,705,906.60 

DMI 6.3 Promovarea egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii 46,121,018.85 45,592,070.38 44,063,965.52 39,119,988.58 
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A. Pe tipuri de proiecte  

- 106 proiecte de tip strategic 

- 145 proiecte de tip grant 

- 33  proiecte ajutor de stat  

B. Ca şi stadiu de implementare:  

- 0  în implementare  

- 243 finalizate 

- 22 reziliate 

- 17 anulate 

- 2 revocat 

 

 

 

 

Din punctul de vedere al 

clasificării proiectelor în anul 

2015 în funcție de DMI, 

proiectele se împart astfel:  

- DMI 3.1 – 20 proiecte   

- DMI 3.2 –  50 proiecte  

-  DMI 5.1 – 75 proiecte  

-  DMI 5.2 – 65 proiecte  

-  DMI 6.1 – 46 proiecte  

-  DMI 6.2 – 15 proiecte 

-  DMI 6.3 – 13 proiecte  

 

 

 

In anul 2015 au fost validate un număr de 1164 cereri: 

 

Cerere de rambursare: 632 cu o valoare de 189.739.785,01 lei 

Cereri de plată: 419 cu o valoare de 16.146.850,68 lei  

Cereri de refinanțare: 68 cu o valoare de 6.572.586,02 lei 

Cereri de lichidare: 45 cu o valoare de 205.791.024,79 lei  
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Au fost efectuate un număr de 121  vizite ad-hoc la proiectele aflate în gestiune OIR NV. 

Au fost efectuate 24 de vizite încrucișate al beneficiari de proiecte multiple. 

In luna martie 2015 au fost reverificate toate cererile de rambursare aferente proiectelor care au 

fost depuse ulterior CPP 115. Au fost urmărite următoarele aspecte: 

• In etapa de evaluare faza B, bugetul proiectului a suferit diminuări de sume pentru diverse 

articole de cheltuiala, efectuate de evaluatori ? 
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• In etapa de contractare, proiectul a fost contractat având ca anexa bugetul proiectului ce conține 

diminuările de sume efectuate de evaluatori ? 

• Pana la data completării prezentei liste de verificare, beneficiarul a solicitat la rambursare sume 

pentru articolele de cheltuiala ce au suferit diminuări efectuate de evaluatori ? 

• In etapa de implementare s-a întocmit si aprobat actul adițional de modificare a sumelor pentru 

articolele de cheltuiala, așa cum au fost ele efectuate de evaluatori ? 

• In etapa de implementare s-a demarat procedura de constatare si recuperare a cheltuielilor 

neeligibile rambursate pentru articolele de cheltuiala ce au suferit diminuări efectuate de 

evaluatori ? 

• Urmare a reverificării încadrării persoanelor din echipa de management si de implementare 

(experți pe termen lung), in concordanta cu noțiunea de experiența profesionala specifica așa 

cum este definita de Instrucțiunea AM privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul 

de contractare si de modificare a contractelor de finanțare POSDRU, s-a constatat un impact 

financiar ? 

• Urmare a reverificării încadrării si experților pe termen scurt și personalului administrativ/auxiliar, 

in concordanta cu noțiunea de experiența profesionala specifica asa cum este definita de 

Instrucțiunea AM privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de 

modificare a contractelor de finanțare POSDRU, s-a constatat un impact financiar ? 

• Urmare a reverificării cheltuielilor cu salariile rambursate aferente echipei de proiect, avându-se 

in vedere algoritmul de calcul unitar pentru plafonul zilnic/lunar stabilit prin Instrucțiunea AM 

privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării 

contractelor de finanțare POSDRU, s-au constatat depășiri ale cel puțin unuia dintre cele 2 

plafoane ? 

• S-a demarat misiunea de constatare si recuperare a cheltuielilor neeligibile rambursate ? 

• S-a efectuat verificarea rezonabilității achizițiilor publice efectuate de beneficiar ? 

• S-a efectuat verificarea suprapunerii de funcții conform LV 11 din procedura VCCR  

• Proiectul se regăsește in baza de date transmisa de AM cu proiectele multiple ? 

• Pentru acest proiect exista recomandări/constatări formulate de Autoritatea de Audit, ce au 

impact financiar ? 

De asemenea, pe parcursul anul 2015 au fost verificate un număr de 44 cereri aferente unor 

proiecte aflate în gestiune CNDIPT, în valoare de 16.365.266,54 lei. 

S-au întocmit situațiile specifice aferente Raportului Semestrial de Implementare pentru  semestrul 

II 2014 şi semestrul I 2015. 

S-a întocmit Raportul privind îndeplinirea funcţiilor delegate de către AMPOSDRU aferente 

trimestrelor IV 2014, I 2015, II 2015 şi III 2015. 

S-au întocmit situații și raportări solicitate de MFE, AMPOSDRU, CE.  

 

3.9 Economico-Financiar 
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Încursul anului 2015, ofiţerul financiar contabil din cadrul Compartimentului Economico-financiar a 

realizat următoarele activităţi : 

 

A. Activităţi proprii ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

-   Domeniul economico-financiar: 

-   Întocmirea notelor contabile şi   

Asigurarea evidenţei contabile bilanţiere şi extrabilanţiere în conformitate cu reglementările 

învigoare; 

-   Realizarea balanţelor contabile lunare;  

-   Întocmirea Bilanţurilor Contabile Trimestriale şi Anuale; 

-   Întocmirea lunară a Cererilor de deschidere de credite; 

-   Întocmirea lunară a Execuţiei Bugetare; 

-   Întocmirea lunară a Monitorizării Cheltuielilor de Personal; 

-   Alte raportari solicitate de catre MMFPS; 

-   Întocmirea lunară a situaţiilor solicitate de Trezoreria Cluj: prognoza decadală a plăţilor, 

declaraţie debite restante; 

-   Întocmirea lunară a declaraţiilor fiscal şi a declaraţiilor privind Bugetul de stat; 

-   Întocmire procedura contabilă; 

-   Realizarea activităţii de inventariere; 

-   Urmărirea permanent a încadrării în Bugetul aprobat; 

-   Realizarea fazei de ordonanţare şi plată a cheltuielilor instituţiilor publice conform Ordinului 

1792/2002 ; 

- Execuţia bugetară pentru anul 2015: 

• Ch. materiale: 119.345,35 lei 
• Ch. personal : 2.795.664 lei 
• Ch. din fonduri nerambursabile : 1.984.662,74 lei 

 

B. Activităţi specific FSE : 

-   Întocmirea de propuneri de angajare (Formularul 3 din OMFP nr.2548/2009) în limita creditelor 

de angajament comunicate de către AM. 

-   Transmiterea către AM a  Propuneri de angajare de modificare aferente actelor adiţionale 

semnate care modifică bugetul proiectului prin reducerea sa faţă de valoarea iniţial angajată, În 

vederea înregistrării modificării la nivelul angajamentelor, în contabilitatea AM. 

-   Transmiterea către AM a Propuneri de dezangajare a sumelor pentru contractele care s-au 

reziliat, în vederea înregistrării modificării la nivelul angajamentelor, în contabilitatea AM. 

-   Transmiterea către AM a solicitării de deschidere credite de angajament pentru proiectele care 

urmează a fi finanţate  prin POSDRU, aferente rambursării TVA-ului. 
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-   Înregistrarea extracontabil (înfisier excel) a valoarii creditelor de angajament aprobate şi 

angajamentele legale semnate la nivelul OIRPOSDRU NORD VEST. 

-   Arhivarea în condiţii optime a propunerilor de angajare semnatere pectând procedura internă 

avizată de AM. 

-  Asigura efectuarea evidentei contabile pentru proiectele finantate din FEN,in conformitate cu 

legislatia in vigoare aplicabila 

-  Realizarea Evidentei cheltuielilor şi a Raportului Financiar; 

- Intocmirea cererilor de rambursare intermediare si  finale (cu documentele justificative aferente) 

- Verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; 

- Realizare, urmarire şi actualizare cash flow; 

- Intocmirea graficului estimative privind depunerea cererilor de rambursare şi Previziuni 

actualizate; 

- Verificarea respectării bugetului. 

- Intocmire note de recepţie,ordine de deplasare,bonuri de consum,etc. 

- Raportarea financiara catre organismele de audit si control. 

- Menţinerea legăturii cu AM/OI 

- Asigurarea procedurilor financiare necesare implementării proiectului.  

- Realizarea rapoartelor financiare.  

- Efectuarea plăţilor la timp. 

- Intocmirea notelor justificative . 

- Centralizarea documentelor financiare. 

- Realizarea completarilor, justificarilor si contestatiilor cererilor de rambursare 

- Arhivareaîncondiţiioptime adocumentelorfinanciareaferenteproiectelor. 

 

2. În cursul anului 2015, controlorul financiar preventiv din cadrul Compartimentului economico-

financiar a realizat activitatea de control financiar preventiv pentru operaţiunile specifice activităţii 

instituţiei astfel aplicand viza CFPP pentru:  

 

A. Activităţi proprii ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

 

-   contract / comandă de achiziţii publice: - 22 contracte  

-   decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplăsări în ţară şi/sau pentru 

achiziţii prin cumpărare directă 
-   dispoziţia de încasare către caserie 

-   ordonanţare de plată privind achiziţia publică de produse, servicii sau lucrări : -  

-   ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau 

închiriere  
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-   ordonanţare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă 

prin casierie:483 ordonanțări 

-   ordonanţare de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi ale 

obligatiilor fiscale aferente acestora : 280 ordonanțări 

-   întocmirea şi gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 

conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activităţi; 

-   întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; - 4 raportari  

-   raportarea situaţiei documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial şi ori de câte 

ori se solicită acest lucru; 

-   urmărirea încadrării în creditele bugetare şi în disponibil a angajării cheltuielilor;  

-   urmărirea încadrării în creditele bugetare, în disponibil şi în creditele angajate a ordonanţării 

cheltuielilor; 

 

B.  Activităţi specifice FSE ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

 

-   În cursul anului 2015 controlorul financiar preventiv al OIR POS DRU Nord Vest a realizat 

activităţi specifice FSE prin vizele aplicate asupra contractelor respectiv actelor adiţionale la 

contractele de grant şi strategice; - 222 vize contracte sau acte aditionale  

-   Întocmirea şi gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 

conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activităţi; 

-   Întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; - 4 raportari 

-   Raportarea situației documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial şi ori de câte 

ori se solicită acest lucru; 

-   Urmărirea încadrării în creditele bugetare şi în disponibil a angajării cheltuielilor. 

 

Resurse umane 

-   Activitățile specifice de gestionare a managementului resurselor umane: 

-   Întocmirea statului de funcții, a statului de personal, a situației nominale a posturilor și 

personalului;   -1 stat de funcții  

  - 12 situații a posturilor 

-   întocmirea deciziilor de acordare a drepturilor salariale, a deciziilor de 

încadrare/încetare/modificare a raporturilor de muncă, decizii de avansare sau promovare a 

personalului, organizarea concursului de promovare; - 238 decizii 

-   Întocmirea, actualizarea şi păstrarea dosarelor profesionale; 

-   Întocmirea fișelor de pontaj ale personalului, evidenta concediilor medicale şi a concediilor de 

odihnă; 

-   Furnizarea suportului pentru elaborarea fișelor de post;  
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-   Întocmirea documentației pentru transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea 

obținerii avizului pentru majorarea salariilor de bază pentru persoanele care au ca obiect de 

activitate gestionarea fondurilor comunitare;  

-   Ținerea evidenței curente a personalului din OIRPOSDRU Nord - Vest precum şi a fluctuaţiei 

acestuia, încadrarea personalului selectat; suport în evaluarea şi promovarea personalului; 

 

3.10 Finanţări nerambursabile  

 

1. Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

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 totală a proiectului este de 5.336.548,810 lei, valoarea asistenţei 

financiare nerambursabile este de 4.082.459,83 lei, valoarea cofinanţării proprii este de 

720.434,09 lei, iar valoarea neeligibilă este de 533.654,88 lei. Prin acest proiect personalul 

OIRPOSDRU Regiunea Nord Vest beneficiază de rambursarea costurilor salariale generate 

de aplicarea HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, prin Programul Operaţional 

Asistenţă Tehnică 2007-2013, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

2. Asistenţă  tehnică pentru implementarea activităţii de contractare proiecte finanţate din FSE, 

în cadrul POSDRU 2007-2013, desfăşurată la nivelul OIR POSDRU NORD VEST, în 

perioada 11 noiembrie 2013 – 10 aprilie 2014. Valoarea totală a proiectului este de 

90.858,024 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 68.143,518 lei şi contribuţie 

beneficiar 22.714,506 lei.  Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 7 – Asistenţă tehnică, Domeniul major de 

interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS 

DRU. 

3. Achiziționarea de mobilier pentru OIR POSDRU NORD VEST. Valoarea totală a proiectului 

este de 89.353,38, din care asistenţă financiară nerambursabila 67.015,03 lei şi contributie 

beneficiar 22.338,35 lei.  Proiectul este finanţat 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.  

4. Asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismul Intermediar 

Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 

Regiunea Nord Vest. Valoarea totală a proiectului  este de 185.088 lei, din care asistenţă 

financiară nerambursabila 138.816 lei şi contributie beneficiar 46.272 lei.  Proiectul este 

finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 
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7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de interventie 7.1–Sprijin pentru implementarea, 

managementul general si evaluarea POS DRU. 

5. Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar 

Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 

Nord- Vest. Valoarea totală a proiectului fiind de 243.333,44, din care asistenţă financiară 

nerambursabilă 182.500,08 lei şi contribuţie beneficiar 60.833,36 lei. Proiectul este finanţat 

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. 

6. Achiziţionarea de furnituri de birou, birotică şi materiale consumabile necesare funcţionării 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Nord-Vest. Valoarea totală a proiectului fiind de 159.420,60, din care 

asistenţă financiară nerambursabila 119.565,45 lei şi contribuţie beneficiar 39.855,15 lei. 

Proiectul este finanţat 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. 

7. „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea 

Nord Vest, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”, valoarea 

totală a proiectului fiind de 3.725.798,48 lei, din care asistență financiară nerambursabila 

2.794.348,86 lei și contribuție beneficiar 931.449,62 lei. Proiectul este finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – 

Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 – Sprijin pentru implementarea, 

managementul general și evaluarea POS DRU. 

8. „Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR 

REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-VEST (OIRPOSDRU 

NORD-VEST) – suport pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului general, 

al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane”, valoarea totală a proiectului fiind de 79.425 lei, din care asistență financiară 

nerambursabila 59.568,75 lei și contribuție beneficiar 19.856,25 lei. Proiectul este finanțat 

prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – 

Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 – Sprijin pentru implementarea, 

managementul general și evaluarea POS DRU. 

9. „ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC) LA 

LOCURILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN FSE IN CADRUL 

POSDRU 2007-2013, PROIECTE MONITORIZATE LA NIVELUL ORGANISMULUI 

INTERMEDIAR REGIONAL NORD VEST”, valoarea totală a proiectului fiind de 138.756,74 

lei, din care asistență financiară nerambursabila 104.067,56 lei și contribuție beneficiar 
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34.689,18 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1–

Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU. 

10. „Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple 

finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013 pentru OIR POSDRU Nord Vest”, valoarea 

totală a proiectului fiind de 148.768,38 lei, din care asistență financiară nerambursabila 

111.576,29 lei și contribuție beneficiar 37.192,09 lei. Proiectul este finanțat prin Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenţă tehnică, 

Domeniul major de intervenție 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și 

evaluarea POS DRU. 

11. „Sprijin pentru arhivarea fizică și electronică a documentelor aferente proiectelor  

monitorizate la nivelul OIR POSDRU REGIUNEA NORD VEST”, valoarea totală a 

proiectului fiind de 131.500 lei, din care asistenţă financiară nerambursabila 98.625 lei și 

contribuție beneficiar 32.875 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenţă tehnică, Domeniul major de 

intervenţie 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS 

DRU. 

12. „ASISTENȚĂ TEHNICĂ –ASIGURARE SERVICII DE TRANSPORT ȘI CAZARE 

NECESARE FUNCȚIONĂRII ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE – REGIUNEA NORD-VEST”, valoarea totală a proiectului fiind de 132.000 lei, din 

care asistenţă financiară nerambursabila 99.000 lei şi contribuţie beneficiar 33.000 lei. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

Axa Prioritara 7 – Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenţie 7.1–Sprijin pentru 

implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU. 

 

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 FUNCŢIONARE A OIRPOSDRU NORD-VEST 

Luni - Joi: 8.00 – 16.30 

Vineri: 8:00 – 14.00  
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ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  REGIUNEA NORD VEST   
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PROGRAM DE AUDIENŢE 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 RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE 

Diana Cosmina FODOR  - ofiţer de informare şi publicitate, Help-Desk 

 

REPREZENTANŢE JUDEŢENE 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 

Bistriţa-Năsăud 

Adresa: B-dul Republicii nr.22 , 410213, 

Bistrita 

Telefon: 0263 210245 

Fax: 0263 210245 

e-mail: claudiu.bors@runv.ro 

Maramureş 

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 

 

Sălaj 

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 

 

 

Întocmit 

Diana Cosmina FODOR 

ofiţer de informare şi publicitate, Help-Desk 


