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1. Misiune OIR POSDRU Nord-Vest 

   

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea 

resurselor umane Regiunea Nord-Vest este organizat şi funcționează în temeiul: 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

• Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1081/2006 al Consiliului; 

• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European  și al Consiliului din 

25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de 

abrogare a Regulamentului(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului; 

• -Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităților Europene; 

• -Regulamentul nr. 1588 din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale 

• Regulamentul Comisiei (CE) nr.68/2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 ale Tratatului 

CE privind ajutorul de stat pentru formare profesională, cu modificările ulterioare; 

• -Regulamentul nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat 

• -Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din Tratat  

ajutoarelor de minimis; 

• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de 

abrogare a Regulamentului(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului; 

• -Regulamentul Comisiei (CE) nr.2204/2002 privind aplicarea articolelor 87 și 88 ale 

Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru ocupare, cu modificările ulterioare; 

• -Regulamentul Comisiei (CE) nr.70/2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 ale Tratatului 

CE privind ajutorul de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 

din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013. 
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• Nota COCOF nr.08/0020/04 – EN, cu privire la verificările de management efectuate de 

către Statele Membre asupra operațiunilor finanțate din fondurile structurale și de coeziune 

pentru perioada de implementare 2007-2013; 

• -Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru 

asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor 

structurale 2007-2013 

• Ordonanța de urgență nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de 

eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene 

• -Hotărârii Guvernului nr. 43 din 13 februarie 2013 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului   Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare 

• -Acordul de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013 încheiat între 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Directia Generală Autoritatea de 

Management  pentru Programul Operațional Sectorial pentru pentru Dezvoltarea Resurselor 

și Organismele Intermediare Regionale pentru Programul Operațional Sectorial Pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității  

de șanse nr.600/2008, cu modificările  și completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu 

modificările și completările ulterioare. 

• Hotărârea Guvernului nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergență cu modificările și completările ulterioare. 

• Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, 

precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

• Ordonanța de urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 



            GUVERNUL ROMÂNIEI  
Ministerul Fondurilor Europene 
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Nord Vest 

       COD Operator BAZA de date nr. 13490 /2009 
 
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 
 

Raport de activitate 2016 5

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 și creșterea 

competitivității, prin corelarea educației si învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii si 

asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, 

flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane. 

 

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel: 

− Promovarea calității sistemului de educație si formare profesională inițială si continuă, inclusiv a 

învățământului superior și a cercetării; 

− Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii; 

− Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii; 

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

− Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonelerurale; 

− Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare; 

− Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. 

 

Intervenția 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 creșterea economică si crearea de 

locuri de muncă mai multe si mai bune. 

 

OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest asigură implementarea domeniilor majore de intervenție din 

cadrul POSDRU 2007-2013 delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, 

transparenței și parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară, îndeplinind 

funcții generale și specifice în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de funcții privind 

implementarea POSDRU 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare. Funcțiile delegate 

OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, 

a proiectelor sistemice, a proiectelor de asistență tehnică și a proiectelor de ajutor de stat și de 

minimis din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție delegate sunt următoarele: 
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(1) Lansare cereri de propuneri de proiecte 

(2) Evaluare și selecție proiecte 

(3) Informare și publicitate 

(4) Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk) 

(5) Contractare 

(6) Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor  

(7) Management financiar  

(8) Control financiar preventiv propriu 

(9) Control și soluționare contestații 

(10) Managementul neregulilor 

(11) Urmărirea și recuperarea creanțelor bugetare 

(12) Verificare ex-ante 

(13) Asistență tehnică 

(14) Tehnologia informației 

(15) Managementul riscurilor 

(16) Arhivarea documentelor 

 

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. 
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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 

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, dizabilități, vârstă etc. 

2. Structura organizatorică  

Începând cu data de 29.09.2016 structura organizatorică a fost modificată prin Ordinul MFE 

nr.1956/29.09.2016 şi are următoarea structură: 

 

1. Director executiv 

2. Compartimentul Audit Intern  

3. Director Executiv Adjunct 

4. Compartiment Suport Juridic 

5. Compartiment Verificare Tehnica ( Ex-Ante) 

6. Compartimentul Managementul Informației 

7. Compartiment Selecție Operațiuni 

8. Compartiment Contractare 

9. Compartiment Constatare si Stabilire Nereguli 

10. Compartiment Verificare Proiecte Finanțate 

11. Compartiment Economico-financiar 
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Situația posturilor: 41 

 

  
2014 2015 2016 

1.Director executiv 1 1 1 

2.Director executiv adjunct 0 0 1 

3.Compartimentul Selecție Operațiuni 1 2 2 

4.Compartimentul Contractare 5 7 7 

5.Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate 17 18 18 

6.Compartimentul Economico Financiar  2 2 2 

7.Compartiment Verificare  Tehnica (ex ante) 1 2 2 

8.Compartimentul Managementul informației  3 3 3 

9.Compartimentul Suport Juridic 2 2 2 

10.  Compartimentul Stabilire și Constatare Nereguli 4 4 4 

11.  Compartimentul de Audit Intern 0 0 0 

 

3. Activităţi desfășurate în anul 2016 de personalul OIRPOSDRU Nord-Vest 

 

3.1. Programare 

 

Activitatea de programare la nivelul Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OI POSDRU) constă în colaborarea la revizuirea 

POSDRU, a DCI POSDRU, precum şi la elaborarea şi revizuirea schemelor de ajutor de stat şi a 

schemelor de ajutor de minimis. 

În cursul anului 2016 pentru componenta de programare în cadrul OIRPOSDRU NV a desfăşurat 

următoarele activități: 

- a elaborat Rapoartele Semestriale de Implementare DMI delegate conformitate cu Acordul 

de delegare  

- a contribuit cu date pentru elaborarea Raportului Anual de Implementare 2015 

- directorul executiv a participat la Comitetele de monitorizare al PODRU 

- la solicitarea Comisiei a furnizat AMPSODRU date pentru completările aduse RAI 2015. 

 

3.2. Audit Intern 

 

Auditul intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă care dă  asigurări şi consiliere 

conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecționând activitatea 

entității publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică 

şi metodică, care evaluează şi îmbunătățește eficiența și eficacitatea  sistemului de conducere 

bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
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Sistemele de management şi control trebuie să asigure că proiectele finanţate de către UE sunt 

eligibile pentru asistenţa din FSE, că rămân eligibile pe toată durata  acţiunii,  că obiectivele 

declarate sunt realizate şi că ele sunt conforme cu reglementările UE şi a legislaţiei naţionale. 

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 2016 la nivelul OIR NV a fost implementat Programul de dezvoltare a 

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

Persoanelor Vârstnice/ Ministerului Fondurilor Europene. 

Chestionarelor de autoevaluare, pentru anul 2016, elaborate la nivelul compartimentelor, relevă 

faptul că sistemul de control intern managerial al Organismului Intermediar pentru Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Nord Vest este parțial conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Sunt implementate 15 din 16 

standarde. Nu este implementat standardul 16- Auditul intern. În cadrul instituției există 

compartiment de audit intern dar acesta este nefuncțional, există un singur post de auditor și acesta 

este vacant. 

3.3. Selecţie Operaţiuni 

 

Compartimentul Selecție Operațiuni are atribuții pentru îndeplinirea funcțiilor specifice delegate 

de AMPOSDRU pentru implementarea POSDRU în ceea ce privește organizarea și buna 

desfășurare a sesiunilor de evaluare și selecție a cererilor de finanțare 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 Selecție Operațiuni pe parcursul anului 2016 poate fi 

sintetizată astfel: 

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

POCU 2014-2020 pentru apelurile de proiecte 1, 2 și 3 aferente Obiectivului specific 4.1 și 

Obiectivului specific 4.2, conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene 

1851/13.09.2016, alcătuit din 1 președinte, 1 secretar și 6 membrii evaluatori de la nivelul 

OIRPOSDRU NV; 

• demararea procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul 

POCU 2014-2020 pentru apelurile de proiecte 1, 2 și 3 aferente Obiectivului specific 4.1 și 

Obiectivului specific 4.2 (39 cereri de finanțare evaluate în faza A); 

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

(RFDS); 

• pregătirea și furnizarea documentelor necesare misiunilor de audit; 

• pregătirea documentelor rezultate în urma finalizării procesului de evaluare și selecție 

aferente CPP 173, 176 și 178 în vederea finalizării arhivării fizice. 

 



            GUVERNUL ROMÂNIEI  
Ministerul Fondurilor Europene 
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Nord Vest 

       COD Operator BAZA de date nr. 13490 /2009 
 
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 
 

Raport de activitate 2016 10 

3.4. Antifraudă și Nereguli 

 

În cursul anului 2016 Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli a primit un număr de 83 

sesizări de neregulă. De la Departamentul pentru Lupta Antifraudă au fost primite 9 note de control. 

Ca urmare a analizării acestora, a sesizărilor primite și în baza constatărilor și recomandărilor 

Autorității de Audit au fost întocmite 

81 de suspiciuni de neregulă și 16 

suspiciuni de fraudă.  

O alertă de neregulă a fost 

invalidată și una redirecționată. 

 

În cazul celor 16 suspiciuni de 

fraudă a fost sesizat DLAF pentru 

investigații suplimentare. 

În anul 2016 misiunile de audit realizate de către Autoritatea de Audit și Autoritatea de Certificare și 

Plată  s-au concretizat în următoarele rapoarte: Scrisoarea de management nr. 61023 /AP/ 

28.04.2016, Raportul Autorității de Certificare și Plată nr.669.158/04.08.2016, elaborat ca urmare a 

verificării declarației de cheltuieli nr 92/16.05.2016 și Raportul de Audit de Operațiuni 

62512/AP/08.12.2016. 

Ca urmare a recomandărilor/constatărilor din cuprinsul acestora au fost elaborate 5 de suspiciuni 

de neregulă și au fost efectuate misiuni de verificare finalizate prin emiterea de titluri de creanță. 

De la ofițerii de verificare proiecte finanțate au fost primite un număr de 77 sesizări de neregulă. 

Ca urmare a investigațiilor efectuate în anul 2016 au fost emise 88 titluri de creanțe (Procese 

verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, Note de constatare a 

neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare și Decizii de recuperare a prefinanțării).  

Debitele constituite în cursul anului 2016 se ridică la valoarea de 11.434.627,30 lei. Din titlurile 

emise în anul 2016 au fost anulate (în urma admiterii contestației) 4 titluri de creanță cu o valoare 

de 125.016,94lei. În anul 2016  au fost recuperate debite în valoare de 1.246.650,82 lei. La sfârșitul 

anului 2016 suma totală de recuperat (debite constituite în anul 2016 și în anii precedenți) se ridică 

la suma de 31.413.936,02 lei aferentă unui număr de 33 de titluri de creanță, emise pentru 25 de 

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 11 titluri de creanță. Contestațiile au fost admise în patru cazuri. 

Un titlu de creanță a fost anulat ca urmare a unei hotărâri definitive emisă de instanță. 



            GUVERNUL ROMÂNIEI  
Ministerul Fondurilor Europene 
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Nord Vest 

       COD Operator BAZA de date nr. 13490 /2009 
 
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 
 

Raport de activitate 2016 11 

Pentru nerespectarea legislației privind achizițiile au fost elaborate 6 Note de constatare a 

neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.  

Pentru un număr de 15 proiecte au fost întocmite procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare 

rezultate din aplicarea dobânzii datorate, deoarece beneficiarii nu au achitat la timp debitul datorat. 

 

3.5. Verificare Tehnică (ex-ante) 

 

Activitatea de verificare tehnică (ex-ante) urmărește asigurarea calității şi conformității 

documentelor elaborate în cadrul OI POSDRU, în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de 

performanță.  

 

Activitatea de verificare tehnică (ex-ante) constă în detectarea greșelilor și erorilor din documentele 

de licitații și contractare și în elaborarea de propuneri privind evitarea apariției greșelilor și erorilor 

repetitive în vederea asigurării respectării cât mai stricte a calendarului de implementare a 

proiectelor în cadrul OI POSDRU. 

 

Activitatea specifică Compartimentului Verificare Tehnică (ex-ante) pe parcursul anului 2016 poate 

fi sintetizată astfel: 

• S-a urmărit implementarea acțiunilor corective formulate, și, totodată, au fost întocmite și 

transmise la AMPOSDRU situații privind Stadiul îndeplinirii Recomandărilor. 

În anul 2016, OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest a primit următoarele rapoarte de audit:   

1. Raport de Audit nr. 61099 / 13.05.2016 înregistrat la OIR NV cu nr. 2605 / 21.06.2016, emis de 

către Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit (audit de operațiuni efectuat adupra cheltuielilor 

declarate CE in anul 2015 prin Aplicațiile de Plata 40,41 și 44); 

2. Raport de Audit nr. 61533/39.07.2016, înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

2995/01.08.2016, emis de către Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit ( Follow-up audituri de 

operațiuni anterioare); 

3. Raport de Audit nr. 669158/04.08.2016 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

3158/16.08.2016, emis de către Autoritatea de Certificare și Plată (audit pentru certificarea 

declarației de cheltuieli către CE nr. 92); 

4. Raport de Audit nr. 62512/08.12.2016 înregistrat la OIRPOSDRU Nord - Vest cu nr. 

4418/12.12.2016, emis de către Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit (audit operațiuni efectuat 

asupra cheltuielilor declarate CE în anul 2016).   

In anul 2016 au fost implementate 11 recomandări cuprinse in rapoartele  Autorității de Audit, din 

care 10 recomandări aferente unor misiuni de audit efectuate in anii anteriori si 1 recomandare 

aferentă unei misiuni efectuată in anul curent; de asemenea, au fost parțial implementate 9 

recomandări aferente unor misiuni de audit efectuate in  2016. Prin rapoartele de follow-up , în anul 

2016 Autoritatea de Audit a declarat 17 recomandări închise / implementate. 



            GUVERNUL ROMÂNIEI  
Ministerul Fondurilor Europene 
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Nord Vest 

       COD Operator BAZA de date nr. 13490 /2009 
 
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 
 

Raport de activitate 2016 12 

 

La încheierea fiecărui trimestru, CVT (ex-ante) a primit, a verificat și agregat datele conținute de 

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

activitate în urma căreia au fost elaborate și transmise către AMPOSDRU Rapoartele trimestriale 

privind îndeplinirea funcțiilor delegate ale OIR POSDRU Regiunea Nord – Vest pentru trimestru IV 

2015, trimestru I 2016, trimestru II 2016 și trimestru III 2016. 

• 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 și reevaluări ale probabilității și 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 acțiuni.  

 

3.6  Managementul Informației  

 

Prin intermediul compartimentului managementul informației a fost asigurat un mediu de lucru 

transparent, acces liber la informații şi publicitate pentru toate activitățile implementate, în 

conformitate cu legislația națională (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor, și a fost asigurată relația OIRPOSDRU cu mass-media și accesul la 

informațiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Activitate specifică de tip birou de sprijin (help-desk) pentru potențiali beneficiari POSDRU – au fost 

primite solicitări telefonice, prin email şi prin vizite la sediul OIR POSDRU NV și au fost oferite 

informaţii privind modul de depunere al proiectelor, respectiv  modul de utilizare al platformei 

MYSMIS 2014. De asemenea, prin intermediul pagini de internet a instituției, www.runv.ro, au fost 

diseminate informații privind ghidurile solicitantului condiții specifice care erau supuse consultării și 

informații cu privire la cererile de propuneri de proiecte deschise. 

Activitate specifică de tip birou de sprijin (help-desk) pentru beneficiari FSE – au fost transmise 

puncte de vedere oficiale, prin intermediul biroului de sprijin din cadrul Compartimentul 

Managementul Informaţiei. 

 

Actualizarea paginii de internet www.runv.ro 

 

În contextul adoptării de către Guvernul României a memorandumului „Creșterea transparenței și 

standardizarea afișării informațiilor de interes public” pagina de internet a instituției a fost 

modificată/completată pentru a respecta prevederile acestui document. 

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 

Management POSDRU/Direcția Generală Capital Uman.  
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IT  

Activitatea sistemului informatic urmăreşte asigurarea calităţii şi performanţei echipamentelor şi 

aplicaţiilor software utilizate în cadrul OI POSDRU, în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de 

performanţă în valorificarea avantajelor ce derivă din accesarea Fondului Social European. 

 

Activitatea sistemului informatic constă în: efectuarea controalelor de acces la nivelul tehnicii de 

calcul, reţelei de date, aplicaţiilor software; blocarea aplicaţiilor maliţioase şi atacurilor externe sau 

interne, evitând astfel nefuncţionarea infrastructurii computerizate şi asigurînd respectarea cât mai 

strictă a calendarului de implementare a proiectelor în cadrul OIPOSDRU. 

 

- 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; 

- Suport în activitatea de utilizare a sistemului MY SMIS 2014. 

 

Înregistrare/arhivare documente 

 

1 Înregistrări în registrul unic de intrări-ieşiri:4607 documente  

2 Arhivat electronic (scan) acte adiționale, notificări și dosare de contractare, dosare 

compartiment cvpf: 1960 documentații 

3 Numerotat, opisat și arhivat dosare: 45 dosare  

4 Expediere plicuri și colete:  2860 de plicuri și colete 

5 Arhivare definitivă: 690 dosare  

Arhivarea documentelor cuprinde următoarele activități: 

- elaborarea Nomenclatorului Arhivistic pentru documentele și dosarele care se arhivează 

permanent; 

- pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea, accesarea și, scoaterea din arhivă a 

documentelor. 

Toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul OI POSDRU sunt implicate în procesul de 

arhivare a documentelor. 
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Arhiva OI POSDRU păstrează documentele, în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva 

distrugerii, degradării și sustragerii. Această arhivă este plasată într-un spațiu special amenajat 

pentru arhivarea documentelor. 

În vederea respectării prevederilor legale cu privire la arhivarea documentelor, respectiv Legea  nr. 

16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naționale, care prevede faptul că persoanele juridice 

creatoare şi deținătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spații special amenajate 

pentru arhivă. Depozitele de arhivă vor fi dotate, în funcție de formatul și de suportul documentelor, 

cu mijloace adecvate de păstrare și de protejare a acestora, precum și cu mijloace, instalații și 

sisteme de prevenire și stingere a incendiilor, a fost încheiat un contract de servicii de arhivare cu o 

firmă specializată care a preluat o parte din arhiva existentă. 

 

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 2016 Compartimentul Suport Juridic a acordat un număr de 121 avize. 

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2016 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 comisiilor de soluţionare a contestaţiilor și echipelor de control. 

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

aspectul legalității și conformității la contractele de finanțare nerambursabilă, în situația activității de 

verificare și control întreprinsă de compartimentele de specialitate ale instituției. 

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

prevederi contractuale ale contractelor FSE, contractelor de subvenție către SES-uri, în situația 

activității de verificare și control întreprinsă de compartimentele de specialitate ale instituție. 

- 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,  

- 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. În anul 2016 la nivelul instituției au fost soluționate un număr de 14 contestații la PVCN și 44 

contestații aferente cererilor de rambursare. 

 

3.8 Contractare 

 

Activitatea de contractare urmărește asigurarea calității şi conformității procesului de contractare, 

respectiv pregătirea pentru semnare și modificarea contractelor în cadrul OIPOSDRU, în vederea 

atingerii unui nivel cât mai înalt de performanță în valorificarea avantajelor ce derivă din accesarea 

Fondului Social European. 

Aceasta activitate constă în încheierea contractelor de finanțare pentru proiectele selectate 

(proiecte de grant, strategice sau ajutor de stat și minimis) și a contractelor în conformitate cu 

procedurile de achiziții publice (proiecte finanțate din Axa Prioritară 7 „Asistență tehnică”), precum 

şi administrarea procesului de modificare şi/sau reziliere a contractelor încheiate, în vederea 

asigurării respectării cât mai stricte a calendarului de implementare a proiectelor în cadrul 

OIPOSDRU. 

În anul 2016  au fost desfășurate următoarele activități specifice:  

- Întocmirea Raportului de îndeplinire a funcției delegate Contractare, trimestrial; 

- Arhivarea dosarelor de contract pentru proiectelor finalizate; 

- Furnizarea datelor necesare pentru întocmire Raport Semestrial de Implementare POSDRU 

și Raport Anual de Implementare. 

3.9 Verificare Proiecte Finanţate 
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Activitatea de monitorizare este reglementată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 de 

stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1260/1999 şi 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.1081/2006 privind Fondul Social 

European şi de abrogare a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 

nr.1784/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legislaţia adoptată pentru 

implementarea acesteia (legislaţia relevantă). 

Verificările administrative sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare si a 

Instructiunilor emise de AMPOSDRU/ Comunicărilor AMPOSDRU pentru toate cererile transmise 

de beneficiari. În implementarea POSDRU, verificările administrative vor fi făcute cu ocazia 

transmiterii cererilor de prefinanţare, a cererilor de rambursare intermediară şi finală, cererilor de 

plată, a cererilor de rambursare aferente acestora şi a cererilor de restituire/rambursare TVA, după 

caz. 

Rolul principal al CMP/CVPF din cadrul DMR/OI este acela de a verifica activităţile şi eligiblitatea 

cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din FSE, asigurându-se 

conformitatea cu Regulamentele comunitare şi legislaţia naţională privind cheltuielile eligibile. 

La data de 31 decembrie 2016 OIR POSDRU NV are în gestiune 284 proiecte cu o valoare totală 

de: 1.152.973.229,86 lei. 

Domeniu major de intervenție 
Valoare totala 

proiect- lei 
Valoare totala cheltuieli 

eligibile - lei 
Valoarea contributie 

publica - lei Valoare FSE - lei 

DMI 3.1 Promovarea culturii 
antreprenoriale 126.775.661,08 125.636.464,58 121.711.774,61 114.409.068,14 

DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru 

promovarea adaptabilităţii 
134.634.514,21 130.127.383,67 124.465.312,68 105.795.515,78 

DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare 197.383.632,13 193.023.552,69 184.979.421,25 170.174.408,44 

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

priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă 

211.305.543,23 205.679.975,04 198.370.448,72 171.672.186,86 

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 339.853.917,94 338.497.746,94 328.275.040,61 271.319.321,08 

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  

- 112 proiecte de tip strategic 

- 149 proiecte de tip grant 

- 33  proiecte ajutor de stat  

B. Ca şi stadiu de implementare:  

- 0  în implementare  

- 242 finalizate 

- 23 reziliate 

- 17 anulate 

- 2 revocat 

Din punctul de vedere al clasificării proiectelor în anul 2016 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 2016 au fost validate un număr de 313 cereri cu o valoare de 120.240.111,84 lei . 
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Misiunile de verificare la faţa locului au scopul de a contabiliza resursele utilizate (umane, 

financiare, materiale) şi rezultatele atinse în cadrul implementării proiectelor aflate în gestiunea AM/ 

OIR POS DRU, în vederea verificării respectării de către beneficiari a clauzelor contractuale şi a 

prevederilor cuprinse în cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile 

Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice. 

De asemenea, scopul verificărilor la faţa locului este de a permite personalului CMP/CVPF să 

identifice problemele şi riscurile ce pot apărea în implementarea proiectelor şi de a face 

recomandări beneficiarilor cu privire la luarea unor măsuri corective, care să conducă la depăşirea 

problemelor întâmpinate, precum şi la  reducerea sau eliminarea probabilităţii de materializare a 

riscurilor. 

Verificările administrative prin natura lor nu sunt suficiente prin ele însele pentru a asigura 

realitatea, legalitatea şi regularitatea cheltuielilor şi de aceea este esenţial ca în cadrul misiunilor la 

faţa locului să se verifice în mod special: realitatea operaţiunii, progresul în implementarea tehnică 

a operaţiunii, ca furnizarea produselor sau serviciilor să fie în deplină conformitate cu termenii şi 

condiţiile din contract şi reglementările legale în materia procedurilor de achiziţii. 

Tipuri de misiuni de verificare: 

1. Verificare la  faţa locului on going,  cu două componente: 

a) Financiară - pe bază de eșantion a aspectelor financiare  și  cele privind achizițiile.  

Verificările financiare au rolul de a contabiliza resursele utilizate (umane, financiare, materiale) și 

rezultatele atinse în cadrul implementării proiectelor aflate în gestiunea AM/OI, în vederea verificării 

respectării de către beneficiari a clauzelor contractuale și a prevederilor cuprinse in cererea de 

finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile naționale și ale Uniunii Europene, în 

special cele privind achizițiile publice. 

b)Tehnică – verificarea gradului de realizare a proiectului, a regulilor de publicitate și identitate 

vizuală, a temelor orizontale, a eligibilității grupului țintă, etc. 

Verificările tehnice vor viza in mod special următoarele elemente, fără a se limita doar la acestea: 

- Autenticitatea informațiilor cu privire la executarea fizică a proiectului; 

- Respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităților; 

- Furnizarea bunurilor/serviciilor; 

- Gradul de executare (realizare) al proiectului; 
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- Respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate (pentru verificarea respectării 

regulilor cu privire la informarea si publicitatea proiectului se urmărește existenta documentelor 

justificative privind publicitatea proiectului (comunicate de presa pentru lansare, pliante, broșuri, 

postere, fluturași etc) si modul in care s-a realizat difuzarea lor (de exemplu lista de distribuire, 

publicitate audio-video, etc). De asemenea se urmărește respectarea elementelor de identitate 

vizuala stabilite conform contractului de finanțare (panouri informative, materiale publicitare, logo-

uri)); 

- Respectarea temelor orizontale asumate in cadrul proiectului, active aging, TIC; 

- Respectarea regulilor cu privire la Eligibilitatea grupului ţintă. 

2. Verificare la  faţa locului ex-post,  unde se va urmări pentru proiectul finalizat aspecte legate de 

impact şi sustenabilitate, in conformitate cu prevederile contractului de finanţare; 

3. Verificări speciale – în vederea verificării dublei finanţări privind resursele umane şi achiziţiile 

publice,  prin verificări încrucişate efectuate de echipe mixte AM/OI/OIR, pentru beneficiarii/ 

partenerii care au în implementare proiecte multiple POSDRU. 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate un număr de  vizite 68 VFL on going și 273 de vizite ex 

post, din care 232 vizite ex post s-au efectuat la structurile de economie socială înființate în cadrul 

proiectelor aferente CPP 168, 173. 

 

3.10 Economico-Financiar 

 

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; 
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-   Urmărirea permanent a încadrării în Bugetul aprobat; 

-   Realizarea fazei de ordonanțare şi plată a cheltuielilor instituțiilor publice conform Ordinului 

1792/2002 ; 

 

- Execuţia bugetară pentru anul 2016: 

• Ch. materiale: 194.248,84 lei 

• Ch. personal : 2.747.337 lei 

• Ch. din fonduri nerambursabile : 

1.999.956,82 lei 

 

B. Activități 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 adiționale 

semnate care modifică bugetul proiectului prin reducerea sa față de valoarea inițial 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 finanțate  prin POSDRU, aferente rambursării TVA-ului. 

-   Înregistrarea extracontabil (în fișier excel) a valorii creditelor de angajament aprobate şi 
angajamentele legale semnate la nivelul OIRPOSDRU NORD VEST. 

-   Arhivarea în condiții optime a propunerilor de angajare semnatare respectând procedura internă 

avizată de AM. 

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

legislația in vigoare aplicabila 

-  Realizarea Evidentei cheltuielilor și a Raportului Financiar; 

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

- Verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; 

- Realizare, urmărire şi actualizare cash flow; 

- Întocmirea 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.  
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- Efectuarea plăţilor la timp. 

- Intocmirea notelor justificative . 

- Centralizarea documentelor financiare. 

- Realizarea completarilor, justificarilor si contestatiilor cererilor de rambursare 

- Arhivarea în condiții optime a documentelor financiare aferente proiectelor. 

 

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

financiar a realizat activitatea de control financiar preventiv pentru operațiunile specifice activității 
instituției astfel aplicând viza CFPP pentru:  

 

A. Activităţi proprii ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

 

-   contract / comandă de achiziţii publice: - 13 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 : - 427 ordonanțări 

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

închiriere  

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

prin casierie: 

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

obligațiilor fiscale aferente acestora : 228 ordonanțări 

-   întocmirea şi gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 

conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activități; 

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

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

ori se solicită acest lucru; 

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

-   urmărirea încadrării în creditele bugetare, în disponibil și în creditele angajate a ordonanțării 

cheltuielilor; 

 

B.         Activităţi specifice FSE ale OIRPOSDRU Nord-Vest: 

 

-   În cursul anului 2016 controlorul financiar preventiv al OIR POS DRU Nord Vest a realizat 

activități specifice FSE prin vizele aplicate asupra contractelor respectiv actelor adiționale la 

contractele de grant și strategice; - 0 vize contracte sau acte adiționale  

-   Întocmirea și gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în 

conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activități; 

-   Întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; - 0 raportări 
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-   Raportarea situației documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial și 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  
                     - 6 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; - 138 decizii 

- Întocmirea, actualizarea și păstrarea dosarelor profesionale; 

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

odihnă; 

- Furnizarea suportului pentru elaborarea fișelor de post;  

- 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 și a fluctuației 

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

3.11 Finanțări nerambursabile  

La nivelul instituției au fost contactate și sunt în diverse faze de implementare (în implementare, 

finalizate/sustenabilitate): 

 

Proiecte finalizate  

- Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul Operațional 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 asistenței financiare 

nerambursabile este de 4.082.459,83 lei, valoarea cofinanțării 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 Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, 

finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

- Asistență  tehnică pentru implementarea activității de contractare proiecte finanțate din FSE, 

în cadrul POSDRU 2007-2013, desfășurată la nivelul OIR POSDRU NORD VEST, în perioada 
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11 noiembrie 2013 – 10 aprilie 2014. Valoarea totală a proiectului este de 90.858,024 lei, din 

care asistență financiară nerambursabilă 68.143,518 lei și contribuție beneficiar 22.714,506 lei.  

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

Axa Prioritară 7 – Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1–Sprijin pentru 

implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU. 

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

este de 89.353,38, din care asistență financiară nerambursabila 67.015,03 lei și contribuție 

beneficiar 22.338,35 lei.  Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de 

intervenție 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU.  

- Asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcționării Organismul Intermediar 

Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea 

Nord Vest. Valoarea totală a proiectului  este de 185.088 lei, din care asistență financiară 

nerambursabila 138.816 lei și contribuție beneficiar 46.272 lei.  Proiectul este finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenta 

tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul 

general si evaluarea POS DRU. 

- 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 asistență financiară 

nerambursabilă 182.500,08 lei și contribuție beneficiar 60.833,36 lei. Proiectul este finanţat prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – Asistenta 

tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1–Sprijin pentru implementarea, managementul 

general si evaluarea POS DRU. 

- Achiziționarea de furnituri de birou, birotică și materiale consumabile necesare funcționării 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

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

asistență financiară nerambursabila 119.565,45 lei şi contribuție beneficiar 39.855,15 lei. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

Axa Prioritara 7 – Asistenta tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1–Sprijin pentru 

implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. 

- „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. 

- „Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR 

REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA 
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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. 

- „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 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. 

- „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 – Asistență tehnică, 

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

evaluarea POS DRU. 

- „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 asistență financiară nerambursabila 98.625 lei și contribuție 

beneficiar 32.875 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. 

- „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 

asistență financiară nerambursabila 99.000 lei și contribuție beneficiar 33.000 lei. Proiectul este 

finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 – 

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

managementul general și evaluarea POS DRU. 

Proiecte contractate și implementate în anul 2016: 
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- „Sprijin acordat OIR NV pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane – Regiunea Nord Vest”, valoarea totală a proiectului este de 155.990 lei, din 

care asistență financiară nerambursabila 132.142,25 lei și contribuție beneficiar 23.847,75 lei. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – 

Asistență tehnică, Obiectivul specific 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management 

(AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient 

și eficace programul operațional. 

- „Sprijin acordat OIR NV pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on going”, valoarea 

totală a proiectului este de 160.704 lei, din care asistență financiară nerambursabila 136.135,57 

lei și contribuție beneficiar 24.568,43 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 

7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare 

(OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. 

- „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016- 

decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU NV  implicat în gestionarea POSDRU”, 

valoarea totală a proiectului este de 4.989.712,98 lei, din care asistență financiară 

nerambursabila 4.226.885,66 lei și contribuție beneficiar 762.827,32  lei. Proiectul este finanțat 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistență tehnică, 

Obiectivul specific 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a 

Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și 

eficace programul operațional. 

- „Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Nord- Vest ”, valoarea totală a proiectului este de 246,074.00 lei, 

din care asistență financiară nerambursabila 208,454.21 lei și contribuție beneficiar 37,619.79 

lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 

– Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de 

Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa 

în mod eficient și eficace programul operațional. 

- „Achiziționarea de furnituri de birou, birotica și materiale consumabile necesare funcționării 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Nord-Vest”, valoarea totală a proiectului este de 47,500.00 lei, din care 

asistență financiară nerambursabila 40,238.20 lei și contribuție beneficiar 7,261.80 lei. Proiectul 

este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistență 

tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de 

Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa 

în mod eficient și eficace programul operațional 
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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 FUNCŢIONARE A OIRPOSDRU NORD-VEST 

Luni - Joi: 8.00 – 16.30 

Vineri: 8:00 – 14.00  

 

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 


