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ANUNŢ  
 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest este în faza de elaborare a unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020, Axa Prioritara 7 – AsistenŃă Tehnică în vederea achiziţionării de servicii de 
organizare și efectuare a vizitelor de monitorizare (ad-hoc) și a vizitelor de verificare 
la faţa locului a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020, aflate în gestiunea OIRPOSDRU Nord Vest. 
Vizitele ad hoc se vor realiza în timpul desfășurării activităţilor relevante din cadrul 
proiectului, (de exemplu: activităţi de formare profesională, activităţi de informare și 
consiliere în carieră, activităţi de mediere, etc), în vederea verificării realităŃii 
activităŃilor desfăşurate în cadrul proiectului și presupun deplasarea la locaţia indicată 
de beneficiar. Estimăm că timpul necesar alocat unei vizite de monitorizare ad-hoc 
este de 6 ore iar numărul de experţi participanţi la o vizită să fie de 2. 
Vizitele de verificare la faţa locului presupun verificări financiare și tehnice. 
Verificările financiare la faŃa locului vor viza în mod special: existenţa contabilităţii 
distincte aferente proiectului, realitatea și corectitudinea înregistrărilor contabile 
efectuate, existenţa registrelor contabile, autenticitatea informaŃiilor cu privire la 
executarea financiară a proiectului.  
Verificările tehnice vor viza în mod special existenţa documentelor în original emise în 
cadrul proiectului (spre exemplu, a documentelor originale ce vizează grupul ţintă), 
autenticitatea informaŃiilor cu privire la executarea tehnică a proiectului.  
Aceste vizite presupun deplasarea la sediul beneficiarului. Estimăm că timpul necesar 
alocat unei vizite la faţa locului (inclusiv pregătirea vizitei și elaborarea raportului) 
este de 40 ore iar numărul de experţi participanţi la o vizită să fie de 2. 
Perioada estimată de derulare a vizitelor este decembrie 2019 până în decembrie 2021. 
Numărul estimat de vizite este de 400 (320 ad hoc și 80 la faţa locului). Vizitele se vor 
desfășura în toate regiunile ţării dar cu o concentrare mai mare în regiunea Nord Vest.  
Fiecare echipă va fi formată din 2 membri din care cel puţin unul să aibă experienţă de 
minim un an în proiecte derulate cu finanţare nerambursabilă. 
În cazul în care sunteţi interesat vă rugăm să ne transmiteţi o ofertă de preţ, până la 
data de 18.10.2019 pentru servicii de organizare și efectuare a vizitelor de monitorizare 
(ad-hoc) și a vizitelor de verificare la faţa locului. Vă rugăm ca oferta să cuprindă tariful 
per expert pentru o oră de desfășurare a vizitei. 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi, prin email, la adresa 
office@runv.ro . 

 
Cu stimă,  
 

Director executiv, 
Liviu Miclăuș 


