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INTRODUCERE

Regiunea Transilvania de Nord şi structurile regionale: Agenţia de
Dezvoltare Regională şi Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Prezentarea generală a regiunii Transilvania de Nord
Regiunea Transilvania de Nord (Nord-Vest) este una dintre cele opt regiuni de
dezvoltare din România şi este compusă din şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.
Suprafaţa regiunii este de 34.159 kilometri pătraţi, ceea ce reprezintă 14,32% din
suprafaţa ţării, cu o populaţie de 2.730.132 locuitori. Regiunea are o poziţionare strategică,
fiind situată la graniţa cu Ungaria şi Ucraina, iar în interiorul ţării cu regiunile Centru, Vest şi
Nord-Est.
Regiunea este traversată de cinci drumuri europene, are în construcţie o autostradă şi
beneficiază de trei aeroporturi internaţionale. Transilvania de Nord este una dintre cele mai
pitoreşti regiuni din România, începând cu Munţii Apuseni până la caracterul special al
patrimoniului cultural-popular din această zonă etnografică unică. Transilvania de Nord este o
regiune multi-etnică, unde trăiesc împreună români, maghiari (aprox. 37% din totalul
populaţiei maghiare din ţară), germani, armeni, romi ş.a.
Polii regionali de dezvoltare economică
Cele mai importante oraşe ale regiunii sunt Cluj-Napoca, Baia-Mare, Oradea, Zalău,
Satu Mare şi Bistriţa. Acestea sunt considerate poli regionali de dezvoltare economică şi oraşe
cu un patrimoniu cultural şi istoric deosebit. În regiune există trei zone metropolitane: ClujNapoca, Oradea şi Baia Mare.
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest – executivul regional
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de
sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale,
abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, ca organism de utilitate publică,
cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale. Agenţia are
propriile Valori şi propria Misiune, în funcţie de care îşi desfăşoară activităţile (vezi mai jos).
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a
patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de
Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013. În 2014, ADR
Nord-Vest s-a aflat în plin proces de elaborare a noului plan, PDR 2014-2020.
În ceea ce priveşte programele regionale, ADR Nord-Vest a fost autoritate de
implementare a fondurilor de pre-aderare, în cadrul Programelor Phare CES şi
guvernamentale, în perioada 1999-2009.
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Pentru perioada 2007-2013, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional POR - REGIO, cofinanţat din fondurile
structurale; Autoritatea Naţională pentru POR 2007-2013 fiind Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).
În luna martie 2013, Ministerul Economiei (în calitatea sa de Autoritate de
Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice –
POS CCE) şi ADR Nord-Vest au semnat un acord prin care cel dintâi a delegat un număr de
atribuţii Organismului Intermediar POSCCE stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care
vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient şi,
ulterior, din 2014, a Axei Prioritară 3 - Operaţiunea 3.1.1 ,,Sprijinirea accesului la Internet şi
la serviciile conexe”.
Resursele de finanţare ale ADR Nord-Vest includ contribuţiile Consiliilor Judeţene din
regiune, contractul cu MDRAP, contractul cu Ministerul Economiei şi alte surse (proiecte
proprii). Printre beneficiarii Agenţiei se numără administraţiile publice locale,
microîntreprinderi, spitale, unităţi de învăţământ, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale
s.a.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – legislativul regional
Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) este organismul deliberativ la nivelul
regiunii, constituit prin asocierea voluntară a comunităţilor locale din cele şase judeţe
componente: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. În exercitarea
atribuţiilor ce îi revin, CDR adoptă hotărâri.
Atribuţiile CDR Nord-Vest şi componenţa
Consiliul pentru Dezvoltare Regională analizează şi hotărăşte Strategia şi Programele
de Dezvoltare Regională. Acest for aprobă proiectele de dezvoltare regională şi urmăreşte
respectarea obiectivelor regionale.
CDR are 24 de membri: preşedinţi ai Consiliilor Judeţene şi câte un reprezentant al
Consiliilor Locale municipale, orăşeneşti şi comunale, desemnaţi din fiecare judeţ, pe durata
mandatului. De asemenea, Consiliul are un preşedinte şi un vicepreşedinte. Aceste funcţii sunt
îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de preşedinţii Consiliilor Judeţene.
Consiliul are propriul regulament de funcţionare, adoptat în baza regulamentului-cadru
elaborat de Guvernul României.

4

CAPITOLUL I
IMPACTUL PROGRAMELOR REGIONALE ASUPRA
COMUNITĂŢILOR TRANSILVANIEI DE NORD

1.1. Programului Operaţional Regional 2014-2020
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 succede Programului Operaţional
Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa
fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de
Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. În luna mai
2015 a fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului. Condiţii generale de accesare a
fondurilor în cadrul POR 2014-2020.
La data de 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a
pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru
perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea
strategică a politicii şi pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor
europene pe termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în
conformitate cu Strategia Europa 2020.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR
2014-2020 are la bază analiza situaţiei economice şi sociale a regiunilor României (în
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea
principalelor probleme:
•

Cercetare-dezvoltare şi inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piaţă şi nivel
scăzut de asimilare a inovării în firme,

•

IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivităţii
economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în
documentele de programare strategică naţională, sunt:
o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea
relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
o rezilienţa scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi
dispar de pe piaţă în primul an de viaţă.

•

Eficienţă energetică: consumuri energetice nesustenabile şi potenţial de economisire
ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice şi clădiri rezidenţiale.

•

Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.

•

Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în
oraşele din România.
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•

Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.

•

Turism: potenţial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru
revigorarea zonelor mai puţin dezvoltate/izolate.

•

Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are
drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.

•

Infrastructura socială şi pentru educaţie: infrastructurile educaţionale, de sănătate şi de
servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială şi dezvoltarea capitalului
uman.

•

Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea
politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităţilor locale.

•

Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacităţii administrative a Autorităţii de
Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR şi a beneficiarilor, pentru o
bună implementare a POR.

Aceste direcţii de acţiune au fost corelate cu direcţiile de acţiune strategică
menţionate de Comisia Europeană în ceea ce priveşte finanţarea din Fondurile Europene
Structurale şi de Investiţii, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada
2014-2020 (v. caseta):
•

Inovare şi cercetare;

•

Agenda digitală;

•

Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);

•

Economie cu emisii reduse de carbon.

Obiectivele, axele prioritare, solicitanţii eligibili şi bugetul
În acest context, POR 2014–2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea
competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi
regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient
resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care
au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă
sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de
euro - contribuţia naţională:


Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic



Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii



Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon



Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural


Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

 Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă
a turismului
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Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

 Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban


Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Axa prioritară 11: Extinderea
proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară



geografică

a

sistemului

de

înregistrare

a

Axa prioritară 12: Asistenţă tehnică

Potenţialii beneficiari sunt:
Axa prioritară 1: Entităţi juridic constituite care desfăşoară sau îşi creează o infrastructură cu
rol de transfer tehnologic
Axa prioritară 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
Axa prioritară 3: Autorităţi publice centrale şi locale
Axa prioritară 4: Autorităţi publice locale – mediul urban
Axa prioritară 5: Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, unităţi de cult, definite
conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC;
ONG–uri; parteneriate între aceste entităţi
Axa prioritară 6: Autorităţi publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ
şi UAT oraş/municipiu/comună)
Axa prioritară 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
Axa prioritară 8: Autorităţi publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public şi
privat, acreditaţi conform legii, parteneriate
Axa prioritară 9: Parteneriate (grup de acţiune locală) între: reprezentanţi ai autorităţii publice
locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane
marginalizate selectate pentru intervenţie
Axa prioritară 10: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi şi instituţii ale administraţiei
publice), instituţii de învăţământ superior de stat
Axa prioritară 11: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Axa prioritară 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR

1.1.1.Corelarea sistemului de management OI Nord-Vest-AMPOR
Activităţile desfăşurate în primul semestru al anului 2016 în ceea ce priveşte
implementarea eficientă şi transparentă a POR 2014-2020 la nivelul Regiunii au vizat acţiuni
specifice de asigurare a calităţii organizatorice pentru desfăşurarea proceselor, respectiv
corelarea sistemului de management OI Nord-Vest - AMPOR, evaluarea, selecţia şi
contractarea proiectelor şi comunicare.
Structura organizatorică a Agenţiei a fost adaptată noii perioade de programare şi a
fost materializată într-o organigramă nouă, actualizându-se Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare şi fişele de post pentru întregul personal.
Au fost întocmite/revizuite următoarele proceduri/manuale de proceduri:
•

Manualul de evaluare, selecţie şi contractare POR 2014-2020 Ediţia 1, Revizia 1

•

Manualul de Asistenţă Tehnică Ediţia 1, Revizia 0
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Tot în această perioadă s-a demarat activitatea de revizuire a Manualul de evaluare,
selecţie şi contractare POR 2014-2020 Ediţia 1, Revizia 2 conform Instrucţiunii AMPOR
10/17.08.2016.

1.1.2.Evaluarea, selecţia şi contractarea operaţiunilor/proiectelor
Activităţile desfăşurate au constat în contribuţii aduse la revizuirea criteriilor de
eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la actualizarea Ghidurilor solicitantului, lansarea
Ghidurilor solicitantului la nivel judeţean, verificarea conformităţii administrative şi
eligibilităţii cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi, suport help-desk pentru
potenţiali beneficiari, participarea la întâlniri de lucru cu potenţialii solicitanţi.
Premergător lansării variantelor finale ale ghidurilor solicitantului pentru operaţiunile
finanţate prin POR 2014-2020 au loc pe lângă consultări publice şi colaborări între OI NordVest şi AMPOR. Astfel la solicitarea AMPOR experţii din cadrul Departamentului Evaluare,
Selecţie, Contractare Proiecte au formulat şi transmis observaţii pentru draft-urile de ghid
aflate în consultare publică în primul semestru din 2016:
•

Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de
noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri;

•

Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1.A - Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor – clădiri
rezidenţiale;

•

Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

•

Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale;

•

Axa prioritară 7, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării
forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale
pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin,
precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice
(Investiţii în infrastructura de turism);

•

Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea
de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul
Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
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O altă activitate desfăşurată de experţii din cadrul Departamentului ESCP a fost cea de
suport pentru help-desk. Cele mai frecvente întrebări adresate au fost cu privire la
eligibilitatea solicitanţilor, activităţilor, cheltuielilor, modul de completare a diferitelor
secţiuni din cererea de finanţare şi încadrarea în codul CAEN. Elaborarea celor 130 de
răspunsuri la întrebările potenţialilor beneficiari au ţinut cont de respectarea tratamentului
egal.
Fiind un program la început de drum, cele mai multe întâlniri de lucru au fost cu
potenţialii beneficiari prilejuite de lansarea ghidurilor solicitantului, pregătirea portofoliului
de proiecte, elaborarea cererilor de finanţare şi completarea cererii de finanţare în cadrul
aplicaţiei MySMIS.
Au avut loc:
•

6 evenimente judeţene pentru lansarea P.I. 3.1.A, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1,

•

1 eveniment regional pentru lansarea P.I. 2.1.A.

•

6 întâlniri de lucru judeţene, de promovare a POR 2014-2020

•

6 întâlniri de lucru cu UAT-uri Judeţ din regiunea Nord Vest, privind portofoliul de
proiecte pentru Prioritatea de investiţie 6.1,

•

6 întâlniri de lucru, cu UAT-uri Judeţ şi UAT-uri Municipii reşedinţă de judeţ, privind
modalitatea de elaborare a cererilor de finanţare aferente apelurilor de proiecte POR 20142020 şi posibilele problemele identificate de OI,

•

3 întâlniri de lucru cu potenţiali solicitanţi, privind prevederile Ghidului solicitantului P.I.
2.1.A



întâlnire de lucru privind aplicaţia MySMIS

În luna mai a început depunerea de proiecte în cadrul a 4 Priorităţi de investiţii. Până
în 30 iunie au fost depuse la sediul ADR Nord-Vest şi înregistrate un număr de 10 cereri de
finanţate. Pentru acestea s-a demarat etapa de evaluare a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii. Din cele 10 cereri de finanţare pentru 2 s-a finalizat procesul de evaluare a
conformităţii administrative şi a eligibilităţii, iar pentru celelalte 8 s-a finalizat după
30.06.2016.
În conformitate cu prevederile procedurale specifice au fost transmise la AMPOR 6
rapoarte de progres săptămânale şi 1 raport de progres lunar.
În ceea ce priveşte obligaţia OI Nord-Vest cu privire la sprijinirea elaborării /
actualizării / modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane
durabile în perioada 2014-2020 au fost întreprinse următoarele:
 Au fost verificate documentele strategice care erau finalizate şi s-au emis observaţii. În
cadrul şedinţelor organizate la fiecare reşedinţă de judeţ s-au discutat aspectele relevante,
conţinutul cadru minimal pentru Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) şi
continutul cadru impus pentru Planurile de Mobilitate Urbana Durabile (Documentul Cadru
de Implementare precum şi din Ord. 233/2016)
 A fost asigurată legătura între autorităţile publice locale din Regiunea NV şi AM POR
prin cererea/ furnizarea de date referitoare la stadiile de elaborare ale documentelor de
programare (SIDU şi PMUD) şi observaţii la Ghidul Solicitantului Axa 4 POR.
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 Experţii din cadrul Biroul Coordonare Poli de Dezvoltare Urbană au organizat un
număr de 11 întâlniri pentru sprijinirea autorităţilor locale în vederea elaborării şi actualizării
Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană şi au
participat la 2 întâlniri de lucru în cadrul cărora au fost definite responsabilităţile, activităţile
şi criteriile de funcţionare ale Autorităţilor Urbane.

1.1.3.Comunicarea POR 2014-2020
În perioada ianuarie-iunie 2016 a avut loc următoarele evenimente:
 Un eveniment regional de lansare a Ghidului pentru Prioritatea de investiţii 2.1A la
care au participat aproximativ 248 de participanţi
 înâlnire de lucru privind aplicaţia MySMIS în cadrul căreia au fost prezenţi
aproximativ 312 reprezentaţi ai beneficiarilor publici şi privaţi.
 şase evenimente judeţene de lansare a 5 priorităţi de infrastructură din cadrul POR
2014 – 2020, având în totalitate un număr aproximativ de 378 de participanţi
Am organizat 3 conferinţe de presă cu ocazia lansărilor judeţene a priorităţilor de
infrastructură din cadrul POR 2014 – 2020, unde au participat 15 jurnalişti în totalitate şi s-au
transmis si s-au transmis doua comunicate de presă.
În urma acestora au rezultat aproximativ 20 apariţii în masmedia locală şi regională.
Comunicarea online a fost asigurată pri n actualizarea minisite-ului POR; s-au realizat
8 newslettere InfoREGIO UPDATE . 30060 vizitatori unici au fost înregistraţipe minisite-ul
POR şi pe aplicaţiile acestuia, în primul semestru al anului.
Pagina de Facebook a avut un impact total, obţinut în mod organic, de 265.489
persoane, dintre care peste 7300 au interacţionat cu pagina.
În paralel s-a realizat achiziţia noului site www.nord-vest.ro , pentru perioada 2014 –
2020,urmând ca în perioada următoare să se realizeze şi lansarea acestuia.
Am elaborat şi publicat două ediţii ale suplimentului InfoPOR cu 2000 de
exemplare/ediţie, o broşură cu planul de dezvoltare regională, prezentare regiune – 1000 de
exemplare,
mape
de
prezentare
5000
bucăţi.

10

1.1.4. Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
PROIECTE DEPUSE
Axa prioritara
3 - Sprijinirea
tranziţiei către o
economie cu emisii
scăzute de carbon
5 - Îmbunătăţirea
mediului urban şi
conservarea,
protecţia
şi
valorificarea
durabilă
a
patrimoniului
cultural
6.
Îmbunătăţirea
infrastructurii
rutiere
de
importanţă
regională
7 - Diversificarea
economiilor locale
prin
dezvoltarea
durabilă
a
turismului

PROIECTE RESPINSE

Nr.
proiecte
depuse

valoare
totala,
Mil LEI

valoare
eligibila,
Mil LEI

valoare
solicitata,
Mil LEI

Din
care
nr. Proiecte
respinse

valoare
totala,
Mil LEI

valoare
eligibila,
Mil LEI

valoare
solicitata,
Mil LEI

Nr.
proiecte in
selectie

Alocare
apel/
regiune
Mil LEI

%
acoperire
alocare
apel/regiune

16.11.2016,
ora 10

8

64,770

63,020

37,812

0

0,000

0,000

0,000

8

235,072

16,1%

1

25.11.2016,
ora 12

1

27,017

27,017

26,477

1

6,913

6,913

6,775

0

157,931

12,5%

5.2.

1

25.11.2016,
ora 12

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

58,048

0,0%

6.1.

1

16.11.2016,
ora 12

1

54,191

53,938

52,859

1

54,191

53,938

52,859

0

512,881

0,0%

7.1.

1

02.12.2016,
ora 12

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

62,821

0,0%

Prioritatea de
investitii

Nr.
Apel

Data
apel

3.1. A

1

5.1.

inchidere
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1.2. Programul Operaţional Regional 2007-2013
Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor
operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 şi potrivit Planului de măsuri pentru închiderea
POR 2007-2013 stabilit la nivelul AMPOR au fost întreprinse unele demersuri şi acţiunile ce
au avut în vedere asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de Beneficiari, Organisme
Intermediare şi MDRAP prin contractele de finanţare care nu vor fi integral finalizate în
perioada de eligibilitate a Programului, respectiv până la 31 decembrie 2015.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest au fost identificate un număr de 49 de
proiecte cu risc de nefinalizare până la 31.12.2015. Pentru acestea s-au întocmit acte
adiţionale de prelungire a a termenului de finalizare până la data de 30 iunie 2016. Valoarea
estimata a serviciilor/echipamentelor/lucrărilor ramase de executat şi plătit după data de 31
decembrie 2015, a devenit cheltuiala neeligibila şi a fost finanţată din contribuţia proprie a
beneficiarului, respectiv din împrumuturile locale contractate în conformitate cu prevederile
OUG 2/2015
Cele 49 de proiecte sunt:
Cod
SMIS

22183

31623
54731
54732
54736
53506
53441

53712

14795

Titlul proiect
Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru
(Sistem de canalizare si pavaj interior)
si iluminat arhitectural in vederea unei
optime exploatari turistice si a inscrierii
acestui monument in circuitul al
Secessionului
Reabilitare, modernizare si refacere
scuaruri in Piata Unirii
Reabilitare termica blocuri de locuinte
in Municipiul Oradea – bloc C3
Reabilitare termica blocuri de locuinte
in Municipiul Oradea – zona G. Erofte
- Lapusului
Reabilitare termica blocuri de locuinte
in Municipiul Oradea – bloc C2
Campus scolar-calificare profesionala
in Oradea pentru mediul economic din
Bihor
Reabilitarea scolii din localitatea
Cadea, judetul Bihor

Beneficiar

Valoare totala
LEI

Municipiul Oradea

4.036.196,84

Municipiul Oradea

21.034.742,80

Primaria Oradea

1.327.272,05

Primaria Oradea

1.050.963,29

Primaria Oradea

1.255.374,43

Municipiul Oradea

46.353.921,80

Orasul
21.471.788,75
Sacueni,jud.Bihor
Comuna Cherechiu,
Reabilitarea si extinderea Scolii "Kuthy judetul
Bihor
Sandor" din localitatea Targusor, Scoala
Gimnaziala 706.249,49
comuna Cherechiu
Bocskay
Istvan
Cherechiu
Dezvoltarea turismului de agrement
prin crearea complexului wellness Municipiul Oradea
88.342.934,23
termal "Nymphaea" Oradea
12

47454
53718

53124

11595
32704

40800

37584
36304
42801

43187
51002
48843
50212
1114
4746
11616

12285

11862

Imbunatarirea eficientei energetice a
Primaria Bistrita
blocurilor de locuinte - Bistrita 2
Edificare si Construire Campus Scolar UAT
Municipiul
Colegiul National Liviu Rebreanu
Bistrita
UAT Oras Beclean,
Colegiul
National
Petru Rares, Liceul
Edificare si Construire Campus Scolar Tehnologic
Henri
Coanda Beclean, Al
Ghiocelului nr 6, jud.
Bistrita-Nasaud
Reabilitare si modernizare Grup Scolar
Consiliul Local al
"Ion Caian Romanul" Comuna Caianu
comunei Caianu Mic
Mic
Retea de statii self-service de inchiriere Municipiul
Cluj
de biciclete
Napoca
Centru TEAM (Tehnologie, evolutie,
antreprenoriet, microintreprindere) - Municipiul
Cluj
Zona Metropolitana Cluj - de sprijinire Napoca
a afacerilor
Centru regional de excelenta pentru Municipiul
Cluj
industrii creative
Napoca
Modernizarea tramei stradale de acces Municipiul
Cluj
in zona industriala
Napoca
Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I Consiliul
Judetean
edificare
cladiri,
extindere
si
Cluj
modernizare infrastructura
Refacerea
infrastructurii
Orasului
Municipiul
Cluj
Comoara, modernizare caii de acces
Napoca
spre centrul istoric
Modernizare
strada
Faget
din Municipiul
Cluj
Municipiul Cluj-Napoca
Napoca
Acces din strada Oasului cartierul Municipiul
Cluj
Lomb din Cluj Napoca
Napoca
Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul- Primaria Cluj-Napoca
Cluj Napoca, Grup VIII
Modernizarea infrastructurii de acces în
UAT Jud. Cluj
zona Răchiţele-Prislop-Ic Ponor
Primaria Municipiului
Modernizare strazi in municipiul DEJ
Dej
Reabilitare, refunctionalizare, reparatii
Universitatea
de
capitale, consolidare si mansardare
Medicina si Farmacie
Camin VI Observator
Modernizarea
si
echiparea
ambulatoriului din cadrul spitalului
clinic municipal Cluj Napoca, in Primaria Municipiului
vederea
imbunatatirii
calitatii Cluj Napoca
infrastructurii serviciilor de asistenta
medicala
Educatie la standarde europene in Municipiul
Cluj13

17.707.998,24
30.692.100,31

27.802.825,53

6.953.931,52
14.422.085,74

37.436.728,18

58.398.210,62
90.612.693,11
69.136.932,99

23.754.565,87
20.155.149,03
39.768.395,96
3.351.046,40
59.678.140,51
75.763.876,48
12.337.015,60

32.306.270,35

62.522.750,44

invatamantul
preuniversitar
municipiul Cluj-Napoca
32703

14754

49042

1419

11661
1927

53064

3863
53873
53561
19346
2743

1931

51009

51011

4536

11489

din Napoca
Industrial
M&A
26.685.088,57
Consulting SRL

Centru de Afaceri si Servicii Cluj
Dezvoltarea activitatilor de agrement
prin crearea Bazei de agreement cu
partii de schi Marisel si extinderea si
modernizarea Bazei de agrement
Feleacu
Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul
Baia Mare
Reabilitare traseu de drum judetean
Baia
Sprie(DN18)-Cavnic(DJ184)Ocna
Sugatag(DJ109F)Calinesti(DJ185)-Bârsana(DJ185)
Reabilitare, modernizare, extindere si
dotare Scoala cu clasele I-VIII Cicirlau
Circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord
Reabilitarea termica a blocurilor de
locuinte PERLA, V2 SI 15 din
municipiul Zalau, constituite in
asociatii de proprietari

SC Teleschi SRL

33.604.032,57

Primaria Baia Mare

2.912.566,06

Consiliul
Judetean
92.946.366,10
Maramures
Comuna Cicirlau

3.994.229,41

Consiliul judeatean
19.851.274,44
Maramures
Primaria Zalau

4.387.830,25

Primaria
Orasului
25.706.701,82
Jibou
Construire campus scolar Hida
Comuna Hida
25.123.947,32
Reabilitare unitate de învăţământ Comuna
SÎG,
23.266.524,31
şcoala de arte şi meserii Sîg
jud.Sălaj
Amenajarea Centrului de Afaceri
SC SIM Consulting
„Smart Business Center” in municipiul
3.880.667,48
SRL
Zalau, judetul Salaj
Circuitul bisericilor de lemn din Consiliul
Judetean
6.014.967,56
Transilvania de Nord – Judetul Salaj
Salaj
Consiliul
Judetean
Circuitul castrelor romane din judetul Salaj
35.859.112,12
Salaj
Comunele Buciumi si
Mirsid
Implementarea masurilor de eficienta
energetica la blocurile de locuinte din Primaria Satu-Mare
1.963.866,13
Municipiul Satu Mare 2
Implementarea masurilor de eficienta
energetica la blocurile de locuinte din Primaria Satu-Mare
3.262.312,42
Municipiul Satu Mare 1
Marmatia 2007-2013 Modernizarea Consiliul Local al
strazii Valea Hotarului-Iapa din Municipiului Sighetu 6.690.176,84
municipiul Sighetu Marmatiei
Marmaţiei
Implementarea masurilor de eficienta
energetica la scoala cu clasele I-VIII Primaria Municipiului
2.184.704,88
Balcescu-Petofi din municipiul Satu Satu Mare
Mare
Drum de centura Est Jibou

14

11366

53513

24007

23700
53393

Implementarea masurilor de eficienta
energetica la scoala cu clasele I-VIII,
Ion Creanga din Municipiul Satu Mare
Executia de lucrari de constructii si
instalatii ateliere si laboratoare la
scoala de arte si meserii Tarna Mare
Hotel Central - amenajarea unei unitati
turistice-hotel cu restaurant in zona
istorca a municipiului Carei
Vila Karul - amenajarea unei unitati
turistice - vila de trei stele in zona de
promenada a municipiului Carei
Fabrica
de
panouri
fotovoltaice:10MW/An

Primaria Municipiului
2.454.755,39
Satu Mare
Comuna Tarna Mare,
1.566.006,68
jud.Satu Mare
SC Micro Comp SRL

2.307.401,21

SC Micro Group SRL

1.813.856,71

SC ALYOMY SRL

1.232.281,34

Din această listă, până la data de 30.06.2016 s-au finalizat 25 de proiecte, alte 24
proiecte au termene de finalizare conform Instrucţiunii AMPOR 146/17.06.2016 astfel:
-10 proiecte cu valoare sub 5 mil euro cu termen de finalizare până la 31.10.2016
Cod
SMIS

Titlul Proiectului

32704

parteneriatul dintre
Retea de statii self- UAT
Municipiul
service de inchiriere Cluj Napoca, com.
de biciclete
Floresti
si
com.
Apahida

19346

53712

Bneficiar

Observaţii
Stadiul proiectului la 31.10.2016
Stadiul implementarii 99%;stadiul
fizic contracte executie lucrari
98%;receptia la terminarea lucrarilor
a fost demarata la data de
28,10,2016;in conformitate cu cele
declarate de beneficiar pana cel tarziu
la data de 08,11,2016 se va incheia
proiectul.Probleme ridica finalizarea
tuturor lucrarilor aferente pistelor noi
si dedicate dar si acestea se vor
finaliza pana la 08,11,2016. Cu
privire la statiile de inchiriere este de
mentionat ca vor fi functionale in
totalitate pana la 04.11.2016.

Proiectul nu este functional la data de
Amenajarea
01.11.2016. In urma solicitarii unui
Centrului de afaceri
punct de vedere cu privire la
"Smart
Business SC
SIM finalizarea
proiectului,
in
Center"
in CONSULTING SRL conformitate cu adresa AM nr.
municipiul Zalau,
101098/27.10.2016,
beneficiarul
judetul Salaj
transmite ca termen limita de
finalizare al proiectului luna mai 2017
Reabilitarea
si
Proces verbal de receptie la
extinderea
Scolii
terminarea
lucrarilor
nr.
UAT
Comuna
"Kuthy Sandor" din
1/20.10.2016. S-a obtinut autorizatia
Cherechiu
localitatea
sanitara de functionare si sunt in curs
Targusor, comuna
de obtinere avizul PSI si cel de la
15

11595

53441

Cherechiu
Inspectoratul Scolar Judetean.
Reabilitare
si
modernizare Grup
Proces verbal de receptie la
Scolar Ion Caian UAT
Comuna terminarea
lucrarilor
nr.
Romanul, Comuna Caianu Mic
6402/20.10.2016.
avize obtinuteCaianu
Mic-Jud.
DSP, Pompieri,DSVSA
Bistrita Nasaud
Proces verbal de receptie la
terminarea
lucrarilor
nr.
4479/01.09.2016. Urmeaza sa se
Reabilitarea scolii
obtine urmatoarele avize :
din
localitatea UAT
Comuna
- autorizatie sanitara de functionare
Cadea,
judetul Săcuieni
- autorizatie ISU
Bihor
- autorizatie ISCIR
- aviz de exploatare a apei potabile
Proces verbal de receptie la
terminarea
lucrarilor
nr.294/28.09.2016, cu observatii
cuprinse in Anexa 2 si Anexa
3.Termen de remediere 30 zile. Pana
la 31.10.2016 majoritatea lucrarilor
SC Micro Comp SRL
nefinalizate si remedierile au fost
executate. S-a obtinut Certificatul de
clasificare temporar de la MDRAP in
28.10.2016
si
Autorizatia
de
functionare eliberata de primaria
Carei, in 24.10.2016;
Proces verbal de receptie la
terminarea
lucrarilor
nr.195/28.09.2016, cu observatii
cuprinse in Anexa 2 si Anexa
3.Termen de remediere 30 zile. Pana
SC Micro Group la 31.10.2016 majoritatea lucrarilor
nefinalizate si remedierilor au fost
SRL
executate. S-a obtinut Certificatul de
clasificare temporar de la MDRAP in
28.10.2016
si
Autorizatia
de
functionare eliberata de primaria
Carei, in 24.10.2016;

24007

Hotel Central amenajarea
unei
unitati
turisticehotel cu restaurant
in zona istorca a
municipiului Carei

23700

Vila
Karul
amenajarea
unei
unitati turistice vila de trei stele in
zona de promenada
a
municipiului
Carei

31623

Reabilitare,
modernizare
si UAT
refacere scuaruri in Oradea
Piata Unirii

1931

Parteneriatul incheiat
Circuitul castrelor
intre UAT Salaj,
romane din judetul
UAT Buciumi si
Salaj
UAT Mirsid

2743

Circuitul bisericilor Parteneriatul

proces verbal de receptie la
Municipiul terminarea
lucrarilor
nr.
307475/28.10.2016
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PV receptie la terminarea lucrarilor
nr.
2741/25.02.2016Buciumi,
stingere anexa 2 nr. 8955/24.06.2016
PV receptie la terminarea lucrarilor
nr.
469/15.01.2016-Porolissum,
stingere anexa 2 nr. 8949/24.06.2016
dintre PV receptie la terminarea lucrarilor

de
lemn
din
Transilvania
de
Nord – Judetul
Salaj

-

UAT Salaj, UAT nr. 4202/29.06.2016, stingere anexa 2
Hida,
UAT nr. 12218/29.08.2016
Romanasi,
UAT
Fildu de Jos, UAT
Sanmihaiu
Almasului,
UAT
Somes Odorhei, PO
Ciumarna, PO Poarta
Salajului,
Parohia
Ortodoxa Sanmihaiu
Almasului, PO Fildu
de Sus, PO Racas,
PO Hida-filia Baica,
PO
Domnin-filia
Barsa condus si
reprezentat de UAT
Salaj

6 proiecte cu valoare peste 5 mil euro cu termen de finalizare până la 31.10.2016

Cod
SMIS

Titlul Proiectului

53124

UAT Oras Beclean,
Edificare
si Colegiul National
Construire Campus Petru Rares, Liceul
Scolar
Tehnologic
Henri
Coanda Beclean

1114

Modernizarea
infrastructurii
de
acces
în
zona
turistica Rachitele Prislop - Ic Ponor

4746

Modernizare strazi
in municipiul Dej

36304

Modernizarea
tramei stradale de
acces
in
zona
industriala

Observaţii

Beneficiar

Proces verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 3499/12.09.2016.Si PV
de
stingere
obiectiuni
nr.3890/10.10.201.
Avize DSP,
DSVSA,
POMPIERI
IN
EVALUARE
PV de predare primire (in conformitate
cu HG 273 privind receptia la
terminarea
lucrarilor)
cu
Unitatea
nr.17197/20.07.2016 impreuna cu nota
Administrativ
de
constatare
Teritoriala Judetul
nr.15702/04.07.2016,impreuna cu PV
Cluj
(inregistrat cu nr.11084/08,06,2016) cu
privire la stingerea remedierilor
consemnate.
La data de 10.08.2016 a fost semnat
Procesul Verbal (PV) de receptie la
terminarea
lucrarilor
cu
UAT
Municipiul nr.16222/14.07.2016 impreuna cu
Dej
Anexa nr.2 continand lucrari care
necesita remedieri. Termen stingere
remedieri:30.09.2016.
Lucrari
de
remediere finalizate.
Proiect finalizat la 30,09,2016 Pentru
lotul 1 (partea de drum) PV la
UAT
Municipiul terminarea
lucrarilor
Cluj Napoca
nr.288536/29.06.2016 impreuna cu
Anexa nr.4 lucrari care necesita
remedieri. Termenul de remediere este
17

32703

12285

Centrul de afaceri
si servicii Cluj
Modernizarea
si
echiparea
ambulatoriului din
cadrul
spitalului
clinic
municipal
Cluj Napoca, in
vederea
imbunatatirii
calitatii
infrastructurii
serviciilor
de
asistenta medicala

stabilit
pentru
data
de
10.09.2016.Termenul a fost extins
pana la 27.09.2016. Comisia de
receptie a facut verificarile in teren in
perioada 28-30.09.2016 apoi s-a
intrunit la data de 30.09.2016 si
constata ca nu au fost stinse in
totalitate deficientele semnalate. Se
acorda un nou termen cu data de
31.10.2016 (documentul este in curs de
semnare de toate partile nu este semnat
de toate partile.La vizita la fata locului
se constata si alte deficiente teremenul
acordat
pentru
remedieri
este
20,11,2016.Pentru partea de poduri
PV la terminarea lucrarilor cu
nr.457633/17,12,2014 cu Anexa 2
termen
stingere
remedieri
10,06,2015.Lucrari
de
remediere
efectuate.
Sc Industrial M&A Proces verbal de receptie la terminarea
Consulting SRL
lucrarilor nr. 241/28.10.2016.
Proiect finalizat la 31.08.2016
PV receptie la terminarea lucrarilor nr.
91918/04.03.2016
Autorizatie de
securitate
la
incendiu
nr.680/16/SU/CJ/07.07.2016
UAT
Municipiul Autorizatie sanitara de functionare nr.
Cluj Napoca
50761/09.05.2016 Autorizatie sanitara
laborator
Roentgen
nr.50840/15.06.2016
Autorizatie
pentru
activitati
desfasurate in domeniul nuclear nr.FM
1431/2016

8 proiecte cu valoare peste 5 mil euro cu termen de finalizare dupa 01.11.2016,
dar nu mai târziu de 31.12.2018
Stadiul
Cod
Termen de fizic
la
Titlul Proiectului
Bneficiar
Observaţii
SMIS
finalizare 31.10.2016
(%)
Probleme in executie
Centru
TEAM
datorate alunecarilor de
(Tehnologie,
teren
respectiv
lipsei
evolutie,
retelelor de utilitati pana la
antreprenoriet,
Municipiul
amplasamentul
40800 microintreprindere) Cluj
31.12.2018 92,00%
investitiei.Astfel aceasta
Zona Napoca
nu poate fi pusa in
Metropolitana Cluj
functiune . Risc de
- de sprijinire a
nefinalizare
pana
la
afacerilor
30.06.2016. Este aprobat
18

Centru regional de Municipiul
37584 excelenta pentru Cluj
31.12.2018 84,18%
industrii creative
Napoca

Dezvoltare
Parc
Industrial Tetarom
UAT
I - edificare cladiri,
42801
Judetul
extindere
si
Cluj
modernizare
infrastructura

31.12.2017 86,00%

19

act aditional pana la
31.12.2018 conf. I146.
Constructorul initial a
intrat in insolventa ca
urmare
contractul
de
lucrari
a
fost
reziliat.Semnarea
cu
intarziere a contractului de
lucrari rest de executat
transmitrerea ordinului de
incepere la 07.03.2016
durata de executie 10
luni.Necesitatea finalizarii
executiei lucrarilor de
asigurare a utilitatilor
respectiv al dumului de
acces care se face prin
proiectul cu SMIS 48843.
Este aprobat ADD pana la
31.12.2018 conf. I146.
Aparitia
instabilitatii
versantului
din
zona
adiacenta proictului la
obiectele Hala depozitare2
si
Cladirea
administrativa.In vederea
rezolvarii situatiei create a
fost semnat ctr. de lucrari
nr.67/18503 din data de
01.10.2015 cu asocierea
SC ACI Cluj-Napoca,SC
Nord Conforest SA si SC
Electromontaj SA avand
ca
obiect
executarea
lucrarilor de stabilizare a
versantului
nordic
al
Dealului Hoia pentru
implementarea proiectului
Dezvoltare Parc Industrial
Tetarom I - edificare
cladiri,
extindere
si
modernizare
infrastructura.
Pe
parcursul
desfasurarii
lucrarilor
au
aparut
dificultati
respectiv
agravari ale alunecarilor
de teren. In acest sens este
prezentat nota de costatare
nr.15264/1 din 03.12.2015
a Comitetului Judetean
pentru Situatii de urgenta;-

ca
urmare
au
fost
intreprinse demersuri in
vederea elaborarii de
solutii care sa conduca la
rezolvarea
stabilitatii
terenului. Astfel a fost
incheiat contractul de
prestari
servicii
de
cercetare nr.7618/56 din
29.03.2016
cu
Universitatea Tehnica Cluj
Napoca cu privire la
servicii
de
expertiza
tehnica,proiectare,asistenta
tehnica si monitorizare a
stabilitatii
versantului
nordic al dealului Hoia
pentru
implementarea
proiectului
Dezvoltare
Parc Industrial Tetarom I edificare cladiri, extindere
si
modernizare
infrastructura cu o durata
de 80 de zile de la data
semnarii. Seful de proiect
din partea Universitatii
Tehnice Cluj Napoca
transmite catre CJ Cluj
prin
adresa
cu
nr.10732/04.05.2016
documentatia cuprinzand
masurile minime necesare
pentru limitarea efectelor
alunecarilor de teren.
Documentul
este
in
analiza
echipei
de
implementare. Se va trece
la atribuire a lucrarilor
prevazute documentatie de
atribuire fiind in lucru. Se
estimeaza finalizarea cu
semnarea
contractului
pana
cel
tarziu
la
21.05.2016.Va
urma
receptia proiectului de
consolidare in termenul
prevazut de 80 zile
incepand
cu
29.03.2016,dupa
care
atribuirea si semnarea
contractului de executie
masuri
de
protectie
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Acces din strada
Oasului la cartierul
48843
Lomb din ClujNapoca

UAT
Municipiul
31.12.2018 31,00%
Cluj
Napoca

Educatie
la
standarde europene
in
invatamantul
11862
preuniversitar din
municipiul ClujNapoca

UAT
Municipiul
28.02.2017 82,00%
ClujNapoca
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alunecari de teren. Se
estimeaza atribuirea si
semnarea contractului de
executie pana cel tarziu la
08.07.2016.
In urma derularii lucrarilor
de executie (excavatii),
aferente
obiectivului
“Acces din strada Oasului
la cartierul Lomb din ClujNapoca”, a precipitatiilor
din
aceasta
perioada
(toamna 2015)
s-au
produs alunecari de teren
care au afectat versantul
din amonte de drum pe
tronsonul de la km 0+125
– km 0+432 . Datorita
acestor alunecari pe acest
tronson lucrarile au fost
sistate si s-a solicitat
realizarea unei expertize
tehnice
in
vederea
stabilirii solutiei pentru
stabilizarea
versantului.
In
urma
elaborarii
expertizei s-a stabilit ca
pentru
readucerea
versantului la stabilitate
sunt necesare lucrari de
consolidare cu piloti si
realizarea de drenuri in
sapatura mecanica
pe
versantul amonte. In acest
sens
pe
tronsonul
mentionat , finalizarea
lucrarilor la obiectiv sunt
corelate cu realizarea
consolidarii propuse pe
acest tronson. La aceasta
data
lucrarile
de
consolidare sunt in faza de
analiza a ofertelor urmand
ca pana la sfarsitul anului
sa fie semnat contractul de
executie.
Risc privind obinerea
avizelor/autorizatiilor de
functionare
pana
la
28.02.2017

Dezvoltarea
activitatilor
de
agrement
prin
crearea Bazei de
SC
agreement cu partii
14754
Teleschi
de schi Marisel si
SRL
extinderea
si
modernizarea
Bazei de agrement
Feleacu

30.09.2018 95,00%

Edificare
si
Construire Campus UAT
53718 Scolar
Colegiul Municipiul 31.08.2017 97,00%
National
Liviu Bistrita
Rebreanu

53873

UAT
Construire campus
Comuna
scolar Hida
Hida

31.12.2018 30,00%

Se estimeaza dificultati in
obtinerea autorizatiilor de
functionare
a
echipamentelor
de
transport pe cablu (teleschi
si telescaun) respectiv ptr.
bobul
de
vara
.
Este aprobat ADD pana la
31.08.2018 conf. I146.
Termen
finalizare
implementare
30.08.2016. lucrari: 100
%- exista PV la terminarea
lucrarilor si PV de punere
in
functiune.
Avize:
demarat
procesul
de
obtinere de la DSVSA,
DSP- astea le au- ISU depus documentatie , in
curs de avizare. scoala
functioneaza - are elevi
inscris pt anul scolar
2016-2017
Stadiul fizic al lucrarilor
de constructii este de
28,55%. In luna decembrie
2015, au fost sistate
lucrarile de constructii; in
anul 2016 nu au fost
desfasurate activitati in
cadrul proiectului.

Activităţile desfăşurate de experţii din cadrul Departamentelor Verificare Proiecte,
Monitorizare proiecte şi a Biroului Verificare Achiziţii Publice şi Conflict de Interese în
prima jumătate a anului 2016 sunt:
 Intocmirea şi verificarea a 3 fluxuri previzionate pentru acordarea prefinanţării
şi a Rambursării;
 Verificate şi trimiterea la AMPOR a unui numar total de 173 cereri de
rambursare (116 cereri de rambursare, 57 cereri de rambursare aferente
cererilor de plata)
 Derularea a 85 vizite de verificare. La finalizarea vizitei la faţa locului au fost
completate şi semnate - de către ofiţerii de contract şi beneficiar - Lista de
verificare pe teren şi Raportul de vizită.
 Verificarea, avizarea şi transmiterea la AM POR a unui număr de 80 de
proceduri de achiziţii publice
Procesarea in proportie de 100 % a actelor aditionale de prelungire a proiectelor
nefinalizate pana la 31.12.2016, in conformitate cu prevederile instructiunilor AM POR nr.
22

144 si 146, precum si alte solicitari de modificare a contractelor de finantare primite de la
beneficiari, totalizand 31 de acte aditionale
In procesul de monitorizare ex-post, a proiectelor finalizate, au fost realizate in primul
semestru al anului 2016 un numar de 284 vizite de monitorizare, in conformitate cu planul de
monitorizare pentru anul 2016.
În conformitate cu procedurile de lucru au fost intocmite si transmise la AMPOR 2
rapoarte trimestriale de monitorizare ale OI respectiv: un raport aferent trim. 4/2015, un raport
aferent trim. 1/2016
Datele colectate in procesul de verificare, respectiv contractele de achiziţii şi cererile
de rambursare au fost introduse şi actualizate in SMIS intr-un procent de 100%.
In aceasta perioada au fost procesate 100% in SMIS solicitari ale AM POR privind
actualizarea datelor ca urmare a:
•
restituirii catre beneficiari a unor sume retinute prin aplicarea de corectii
financiare preventive;
•
ca urmare a restituirii sumelor castigate de catre beneficiari in instanta si ca
urmare a finalizarii notelor si proceselor verbale de control aferente neregulilor semnalate de
OI si AM.

23

1.2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
2007-2013”
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013 a
fost special conceput pentru îmbunătăţirea poziţiei competitive a întreprinderilor în cadrul
concurenţei de piaţă europene şi mondiale. Finanţarea acordată în acest sens a avut în vedere
toate aspectele de care întreprinderile au nevoie pentru a-şi îmbunătăţi poziţia de piaţă:
investiţii tehnologice în echipamente de ultimă generaţie, implementarea standardelor
internaţionale şi certificarea produselor şi întreprinderilor, creşterea vizibilităţii pe piaţa
mondială prin participarea la târguri şi evenimente specializate şi nu în ultimul rând, dotarea
cu tehnică de calcul şi softuri de gestiune.
Susţinerea IMM-urilor a reprezentat o necesitate strategică, ţinând cont de rolul pe
care acestea îl au la nivel macroeconomic: susţin cca 65% din totalul forţei de muncă
angajate, contribuie cu mai mult de jumătate la Valoarea Adăugată Brută la nivel national şi
cu cca 65% la Produsul Intern Brut.
Faptul că cele mai multe fonduri nerambursabile destinate întreprinderilor prin POS
CCE 2007-2013 au fost accesate de către întreprinderile din regiunea Nord-Vest (18,67%), în
condiţiile în care aproape un sfert din întreprinderile active din România sunt concentrate în
regiunea Bucureşti-Ilfov, demonstrează calitatea şi nivelul de dezvoltare al spiritului
antreprenorial şi constituie totodată premisele dezvoltării economice viitoare a regiunii NordVest.
În urma finalizării implementării tuturor proiectelor, valoarea finală a plăţilor avizate
şi realizate aferente proiectelor verificate de OIPOSCCE ADR Nord-Vest a ajuns la valorile
de 449.957.461,97 ron FEDR şi 73.692.419,16 ron buget de stat, aproximativ 118 milioane de
euro.

1.2.1 Activitatea desfăşurată la OI POSCCE în primul semestru din anul
2016
În perioada ianuarie-aprilie 2016, la nivelul ADR Nord-Vest, Direcţia Implementare
POS CCE - structura cu rol de OI POS CCE a fost formată din personal cu procent de
implicare 100%: 19 persoane în ianuarie şi 18 persoane în perioada februarie-aprilie. În
această perioadă au fost desfăşurate activităţi de verificare a cererilor de rambursare finale/ a
rapoartelor de progres finale, realizare de vizite la faţa locului pentru verificarea Cererilor de
rambursare finale/ rapoartelor de progres finale, introducerea în SMIS a informaţiilor aferente
Cererilor de rambursare precum şi activităţi de arhivare a documentelor legate de îndeplinirea
atribuţiilor delegate.
În data de 01.01.2016 au existat in evidenţele OIPOSCCE ADR Nord-Vest un număr
de 95 de cereri de rambursare sau cereri de rambursare aferente cererilor de plata, care au fost
verificate, inclusiv cu misiuni de verificare la faţa locului până la data de 31.03.2016. Au fost
verificate şi 51 proceduri de achiziţii simplificate, depuse împreună cu cererile de rambursare.
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Astfel, au fost realizate un număr de 65 de misiuni de verificare la faţa locului, iar
valoarea sumelor nerambursabile solicitate la plată, avizate de OIPOSCCE şi transmise spre
plată la AMPOSCCE a fost de 66.595.553,07 ron.
De la data de 01.05.2016, pentru asigurarea continuităţii activităţilor de monitorizare
şi raportare POS CCE, la nivelul ADR Nord-Vest a fost înfiinţat Departamentul monitorizare
Ex-Post POS CCE, care a preluat o parte din personalul fostei Direcţii Implementare POS
CCE, la care se adaugă personalul cu funcţii suport.
În perioada primului semestru din 2016, s-a continuat în paralel cu activitatea
primordială de avizare a cererilor de rambursare, şi activitatea de monitorizare a proiectelor
finalizate. Pentru asigurarea condiţiilor necesare unei implementări coerente şi corecte a
proiectelor, ofiţerii de monitorizare au ţinut în permanenţă legătura cu beneficiarii, în vederea
rezolvării oricăror probleme neaşteptate apărute pe parcursul implementării proiectelor. Astfel
s-au verificat notificări de modificare a contractelor de finanţare, precum şi un număr total de
76 rapoarte de progres finale de implementare.
S-a desfăşurat în continuare şi procesul de verificare a durabilităţii investiţiilor prin
verificarea administrativă a rapoartelor de durabilitate şi efectuarea vizitelor de durabilitate
conform planificării anuale. Un număr de 27 de vizite de durabilitate au fost efectuate de
ofiţerii de monitorizare, şi un număr de 418 rapoarte de durabilitate au fost primite şi avizate
administrativ, pentru a verifica respectarea prevederilor articolului 57 din Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1083/ 2006.

1.2.2. Asistenţă Tehnică
În cadrul axei de asistenţă tehnică, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în
calitate de Organismul Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice, a implementat 2 proiecte: „Sprijin pentru
managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE pentru ADR Nord-Vest
în calitate de OI POSCCE” aferent DMI 5.1 şi „Sprijin pentru comunicare, evaluare şi
tehnologia informaţiei privind POS CCE pentru OI ADR Nord - Vest, în perioada 11.03.2013
- 31.12.2015” aferent DMI 5.2.
Având în vedere că un număr de aproximativ 100 proiecte finanţate din POSCCE
aveau termen de finalizare 31.12.2015, în iulie 2015 s-au încheiat acte adiţionale de
prelungire a perioadei de implementare până la 31.12.2015 pentru contractele de asistenţă
tehnică „Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE
pentru ADR Nord - Vest în calitate de OI POSCCE”, respectiv „Sprijin pentru comunicare,
evaluare şi tehnologia informaţiei privind POS CCE pentru OI ADR Nord - Vest, în perioada
11.03.2013 - 31.12.2015”.
Odată cu încheierea actelor adiţionale s-au modificat şi bugetele contractelor după
cum urmează:
Contract

Valoarea contractului

DMI 5.1

8.697.363,17 lei

DMI 5.2

813.109,63 lei
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Cererea de rambursare finală (numărul 11) a fost depusă în februarie 2016 pentru
suma de 1.578.977,82 lei, aferentă activităţilor din ultimul trimestru al anului 2015. Aceasta a
fost plătită în luna august 2016, fiind rambursate integral sumele solicitate.
În acest moment, ADR Nord-Vest are depusă spre aprobare o cerere de finanţare în
cadrul Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, din cadrul axei prioritare 2 –
Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI, Obiectivul Specific 2.1
Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea şi
implementarea FESI, Acţiunea 2.1.1 Activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului şi condiţiilor
pentru coordonarea şi controlul FESI şi pentru gestionarea POAT, POIM şi POC.
Demersurile pentru obţinerea finanţării au demarat în anul 2015, însă datorită cadrului
legislativ şi în special operaţional existent la început de ciclu de programare, până la data
prezentă s-a ajust doar la stadiul de aprobare administrativă a cererii de finanţare depuse.
În data de 25.08.2016, a fost primit un prim set de clarificări referitor la evaluarea
administrativă a cererii de finanţare, pentru care s-a transmis răspunsul în 08.09.2016, în data
de 22.09.2016 fiind confirmată admisibilitatea cererii în următoarea etapă de evaluare, cea a
evaluarii tehnico-financiare. Menţionăm că bugetul eligibil solicitat spre finanţare este
5.328.828,08 lei, pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018).
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CAPITOLUL
REGIONALĂ

2

-SERVICII

PENTRU

DEZVOLTAREA

2.1. PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
2.1.1.Proiectul pilot al Comisiei Europene pentru regiuni mai puţin
dezvoltate
Proiectul pilot al Comisiei Europene adresat regiunilor mai puţin dezvoltate, şi în care
au fost selectate regiunile Nord-Vest şi Nord-Est din România, a fost lansat oficial la
începutul lunii martie 2016. DG Regio şi Politică Urbană a demarat acest proiect în scopul de
a maximiza impactul utilizării fondurilor europene în regiuni care în continuare rămân în
urma mediei europene de dezvoltare şi care se confruntă nu doar cu efectele crizei economice
ci şi cu probleme de ordin structural.
Planul de acţiune a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, elaborat în primul semestru,
ţinând cont de barierele, provocările şi nevoile existente la nivel regional e construit pe
următoarele componente:
I.
Sprijin dedicat pentru elaborarea Strategiei Regionale de Inovare
(RIS3), prin care se va elabora Documentul Cadru necesar implementării Axei
Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Transfer tehnologic) şi
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiuni Nord-Vest, şi se vor asigura condiţiile
necesare implementării eficiente ale acestor documente strategice.
II.
Creşterea impactului utilizării fondurilor europene de companiile
din sectoarele competitive şi de specializare inteligentă, prin care se va îmbunătăţi
capacitatea IMM-urilor de a utiliza mai eficient fondurile existente cu accent pe
instrumente financiare şi pe Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul programului
Orizont 2020 al Comisiei Europene.
III.
Mix de politici pentru regiuni mai puţin dezvoltate, prin care se vor
crea mecanismele şi instrumentele de cooperare pe verticală (între actorii cheie din
sistemul triple helix: administraţia publică locală, mediul de afaceri, mediul
academic/sfera de cercetare-dezvoltare-inovare) şi orizontală (între nivelul local şi
administraţia publică centrală) pentru stimularea dezvoltării politicilor publice şi a
unor iniţiative (inclusiv idei de proiecte) care ar putea avea un impact pozitiv asupra
dezvoltării economice.
În cursul primului semestru al anului 2016 pe lângă elaborarea planului de acţiune
propriu-zis au fost demarate activităţile aferente primei componente aşa cum sunt prezentate
la următorul punct. Această componentă, spre deosebire de celelalte două nu este finanţată din
asistenţa tehnică a Comisiei Europene ci dintr-o acţiune pregătitoare a Parlamentului
European.
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2.1.2.Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii
Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a
demarat la sfârşitul anului 2015, fiind cuprins în proiectul de
Asistenţă Tehnică a POR 2007-2013.
Începând cu luna februarie 2016 ADR Nord-Vest primeşte
sprijin în scopul elaborării acestui document din partea Centrului
Comun de Cercetare (Joint Research Center) din cadrul Comisiei
Europene. Activitatea este cuprinsă în proiectul pilot al DG Regio şi
Politică Urbană adresată regiunilor mai puţin dezvoltate, însă este
finanţat de Parlamentul European în cadrul unei acţiuni pregătitoare.
În primul semestru al anului 2016 au fost desfăşurate următoarele activităţi:
•
Analiza „Contextului (socio-)economic” şi a „Cercetării-dezvoltăriiinovării”: Analizele elaborate în cursul anului 2015 au fost actualizate cu date statistice noi
şi au fost completate.
•
Procese de descoperire antreprenorială: În cursul lunii mai a fost organizat
primul proces de descoperire antreprenorială în domeniul “cosmetice şi suplimente
alimentare bazate pe resurse naturale”. În urma desfăşurării focus grupurilor au fost
implementate activităţi în scopul dezvoltării portofoliului de proiecte. S-a elaborat o fişă de
proiect şi s-a oferit sprijin promotorilor de proiecte pentru completarea acestor fişe.
•
Guvernanţă: A fost organizată o şedinţă a Comitetului Director, fiind
prezentat membrilor proiectul pilot şi stadiul activităţilor.
•
Activităţi specifice proiectului pilot: În cursul lunii februarie a avut loc
“vizita exploratorie” a experţilor de la Centrul Comun de cercetare la care au participat şi
reprezentanţii Comitetului Director, respectiv au avut loc o serie de şedinţe, consultări şi
discuţii cu experţii de la CE în scopul planificării activităţilor din cadrul proiectului, cu
ocazia unor evenimente în regiunea noastră sau Regiunea Nord-Est.

2.1.3.Pregătirea implementării Axei 1 a POR 2014-2020
Implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, care
va finanţa transferul tehnologic, presupune identificarea sectoarelor de specializare
inteligentă de la nivel regional şi elaborarea unui document cadru care este similar unei
Strategii de Specializare Inteligentă. Documentul urmează a fi elaborat în semestrul II al
anului 2016 pe baza unei Metodologii elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP).
Activităţile în primul semestru al anului s-au concentrat pe participarea la şedinţele
pregătitoare organizate de MDRAP, la analiza diferitelor versiuni ale metodologiei şi
transmiterea unor observaţii şi comentarii pe marginea acestui document.

2.1.4.Implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare
Planul şi Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, împreună cu portofoliul de
proiecte aferent au fost aprobate prin Hotărârea CDR nr. 425 din 20.04.2015. Implementarea
şi monitorizarea documentului strategic a presupus în prima parte a anului 2016 activităţi cu
privire la actualizarea portofoliului de proiecte, de asistenţă pentru promotorii de proiecte,
precum şi activităţi de comunicare, informare cu privire la strategie, astfel:

Actualizarea portofoliului de proiecte: reactualizarea listelor de proiecte
propuse de principalii promotori - Municipii Reşedinţă de Judeţ şi Consilii Judeţene -, suport
pentru reactualizarea hărţilor aferente proiectului strategic regional „Traseul Transilvania
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Nord”, selecţia proiectelor infrastructurale majore din Programe Operaţionale şi a proiectelor
fazate din exerciţiul anterior, care urmează a fi implementate în Regiunea Nord-Vest,
colectarea listelor de proiecte aprobate/în curs de contractare în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Activităţi de comunicare şi informare: realizarea unei borşuri informative în
scopul diseminării strategiei regionale,

Asistenţă pentru promotorii de proiecte: analiza ideilor de proiecte promovate
de actori cheie din regiune din perspectiva contribuţiei lor la atingerea obiectivelor de
dezvoltare regională şi transmiterea de observaţii, comentarii, respectiv emiterea unor scrisori
de sprijin în conformitate cu apelurile de propuneri.

2.1.5.Alte activităţi de dezvoltare regională
Activităţi suport a structurilor de tip cluster
Permanenta informare a structurilor de management ale clusterelor din regiune cu
privire la oportunităţile de finanţare şi cooperare disponibile şi promovate prin proiectele şi
reţelele în care ADR Nord-Vest este parte a fost o activitate continua pe parcursul primului
semestru 2016.
De asemenea, reprezentanţi ai ADR Nord-Vest au participat la Adunările Generale ale
structurilor asociative precum şi la evenimente organizate de acestea, după cum urmează:

Cluj IT Cluster – participarea reprezentanţilor ADR Nord-Vest la Adunare
Generală din 21 aprilie 2016 şi la evenimentul anual de anvergură Cluj Innovation Days,
organizat în luna martie 2016, cu tema Digial Medicine-Digital Governance.

martie2016.

Cluster Mobilier Transilvan - participarea la Adunare Generală din 29


Participare la Conferinţa Clusterelor din Transilvania – Open Innovation,
organizată de Consorţiul Clusterelor din Transilvania de Nord.
Activităţi în cadrul reţelelor, parteneriatelor

Iniţiativa iCluj-Napoca - Cluj Capitala Inovării: pregătirea candidaturii
pentru anii viitori; în luna martie, la iniţiativa Primăriei Cluj-Napoca şi a ARIES Transilvania
s-a constituit grupul operaţional constituit din reprezentanţi din medii diverse (administraţie
publică, firme, asociaţii profesionale, clustere, universităţi şi institute) pentru a studia şi
pregăti candidatura; la cele 3 întâlniri lunare ADR Nord-Vest a participat la segmentarea
documentaţiei de aplicaţie, la completarea de fişe de proiecte inovative şi la creionarea
conceptului de comunitate inovatoare

Cluj Capitala Culturală 2021 – participare la şedinţele AGA, sprijin pentru
elaborarea dosarului de candidatură

ADR Nord-Vest a participat la intalnirile organizate de Pactul Regional de
Ocupare si Incluziune Sociala (PROIS), in calitate de membru fondator, si la cele ale
Consortiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, in calitate de
vicepresedinte.
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2.2. ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE DE PROIECTE PROPRII
BISNet Transylvania – reţea suport de servicii pentru afaceri şi
inovare Transylvania – reţea suport de servicii pentru afaceri şi inovare
În primele şase luni ale anului 206 a continuat implementarea
contractului BISNet Transylvania 2015-2016 început la 1 ianuarie 2015.
Obiectivul principal al proiectului BISNet Transylvania, este
creşterea competitivităţii şi a capacităţii de inovare în special a IMMurilor, reunind servicii pentru sprijinirea afacerilor şi a inovării în
macroregiunea RO1, dezvoltate pe următoarele direcţii: Facilitarea
accesului la finanţare; Sprijinirea internaţionalizării şi accesului la pieţe;
Crearea unui mediu favorabil competitivităţii prin stimularea inovării şi transferului
tehnologic; Promovarea culturii antreprenoriale.
Consorţiul BISNet Transylvania, compus din şapte parteneri, îşi propune o abordare
inovativă şi o mai bună adresabilitate către sectorul IMM- urilor din arealul geografic
delimitat, având un potenţial deosebit pentru crearea unei adevărate reţele de excelenţă în
domeniu.
Din consorţiu fac parte: Agenţiile de Dezvoltare Nord-Vest (coordonator) şi Centru;
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; CENTI Cluj – Centrul de Transfer Tehnologic din
cadrul ICIA-INOE – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto-electronică şi
Incubatorul de Afaceri INCDIE ICPE–CA din Sfântu Gheorghe din cadrul Institutul Naţional
de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti; Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov; ARIES Transilvania (Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi
Software Transilvania).
Activităţi principale derulate în primul semestru al anului 2016 şi rezultatele
obţinute:


organizarea evenimentului de brokerage prilejuit de venirea unei misiuni economice
germane formata din 9 firme interesate în dezvoltarea de parteneriate de afaceri cu firme
din Transilvania; sectoarele de activitate de interes (reprezentate de firmele participante):
prelucrarea lemnului, echipamente pentru sectorul forestier, formare profesională în
domeniile alimentaţie şi construcţii, servicii de recrutare forţă de muncă, servicii de
instruire în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice (seniori), construcţii (vopsele de
dispersie cu efect endotermic), IT-software pentru management logistic în domeniul
transporturilor şi instalaţiilor termice, consultanţă în domeniul proiectării de drumuri,
construcţii civile şi instalaţii; 39 de entităţi române interesate.



co-organizator al Conferinţei Conferinţei Internaţional Open Innovation - Transylvanian
Clusters Conference organizată în zilele de 23-24 iunie la Cluj Napoca, de Consoţiul
Clusterelor din Transilvania de Nord; ADR Nord-Vest a organizat şi moderat panelul
“Dezvoltarea Economică prin Specializarea Inteligentă”.



sprijinirea participării firmelor la două evenimente de brokeraje organizate în Europaîn
domeniul ICT şi agro-alimentar.



pregătirea şi introducerea în baza de date europeană a 6 profile de colaborare a societăţilor
comerciale din regiune interesate, de asemenea, de găsirea unor parteneri;
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au fost atrase 23 societăţi comerciale noi interesate de serviciile oferite prin Enterprise
Europe Network;



răspunsuri furnizate partenerilor europeni din reţea cu privire la oportunităţile de investiţii
şi facilităţile oferite pentru investitorii străini;



realizarea unei promovări constante a oportunităţilor existente şi a informaţiilor europene
de actualitate prin intermediul site-ului Consorţiului BISNet Transylvania, www.bisnettransylvania.ro; 6 Buletine Informative realizate şi trimise la peste 1.800 de societăţi
comerciale din regiune;



întâlnire de consorţiu organizată.

InnoCap Transylvania - Servicii pentru creşterea capacităţii de
gestionare a inovării pentru IMM-urile din macro-regiunea 1 din România
Aflat în al doilea an de implementare,
proiectul InnoCap Transylvania are ca obiectiv
principal consolidarea capacităţii de inovare a
firmelor cu potenţial inovativ din Transilvania
pentru a gestiona eficient domeniile lor cheie de
intervenţie în atingerea unui grad de competitivitate durabilă. Proiectul se focalizează pe
audituri de inovare cuprinzătoare. Instrumentul de auditare a capacităţii de management al
inovării este oferit cu titlu gratuit de Academia IMP³rove (https://www.improveinnovation.eu), doar pentru firmele selectate prin proiect. Auditul rezultă într-un raport de
benchmarking, prin care firmele se pot compara cu altele de la nivel european, respectiv întrun plan de acţiune pentru a îşi îmbunătăţi gestionarea inovării.
Parteneri în proiectul InnoCap Transylvania sunt: Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Centru, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică ICIA, Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov.

SME Organics - Creşterea competitivităţii IMMurilor active în
industriile ce utilizează materii prime şi produse ecologice
Proiectul este finanţat prin programul de cooperare teritorială Interreg Europe 20142020, apelul iulie 2015, componenta „Îmbunătăţirea politicilor pentru creşterea
competitivităţii IMMurilor”; buget total de 2.289.834 euro, bugetul ADR Nord-Vest de
92.951 euro
Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăţi politicile suport pentru IMMuri
pe lanţul valoric al produselor ecologice, prin elaborarea şi apoi monitorizarea unor Planuri
de Acţiune Regionale (Organic Action Plans) pentru fiecare dintre regiunile partenere. Va
fi utilizată în acest scop metodologia de elaborare a unor analize-diagnoză, dezvoltate prin
implicarea organizaţiilor active în sectorul ecologic/organic din aceste regiuni (prin
constituirea unui Comitet Regional de Reprezentanţi), prin aportul partenerilor proiectului
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şi prin schimbul de bune practici între iniţiative, măsuri şi strategii ale regiunilor membre în
consorţiu.
Parteneri:


Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Navarra din Spania (coordonator)



Institutul Internaţional pentru Agricultură Organică IFOAM-EU din Belgia (partener
suport)



Guvernul Regiunii Navarra prin Departamentul de Dezvoltare Rurală, Mediu şi
Administraţie Publică din Spania



Institutul Elveţian de Cercetare pentru Agricultură Ecologică – FiBL



Institutul Mediteranean de Agronomie din Bari - CIHEAM MAIB



Guvernul Regiunii Puglia din Italia



Asociaţia INTERBIO a Regiunii Aquitaine Libousin Poitou-Charentes din Franţa



Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest



Guvernul Regiunii Lodzkie din Polonia



Universitatea de Ştiinte Aplicate din Finlanda



Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Regiunea Lombardia din Italia.
Principale activităţi şi rezultate:



Contractarea şi semnarea documentaţiei de proiect



Participare la Kick-off meeting la Bruxelles, în luna mai – stabilirea detaliată a planului de
acţiune, schimb de cunoştinţe între parteneri pe tema agriculturii ecologice



Diseminarea proiectului in Regiunea Nord-Vest, prin articole pe website şi în presa
electronică



Iniţierea analizei diagnostic a situaţiei regionale din domeniul ecologic, în context naţional
şi european



Baza de date cu organizaţiile potenţial membre în Comitetul Regional de Reprezentanţi,
din toate judeţele regiunii Nord-Vest (direcţii agricole judeţene, camere agricole, asociaţii
de producători, procesatori de produse ecologice, organisme de certificare ecologică,
firme şi organizaţii suport, clustere, universităţi, institute de cercetare, agenţii care
finanţează investiţiile şi producătorii în mediul rural, etc.
http://www.interregeurope.eu/smeorganics/
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TRAM - „Elaborarea Planurilor de Acţiune pentru mobilitatea
urbană sustenabilă”
Proiectul TRAM – „Elaborarea Planurilor
de Acţiune pentru mobilitatea urbană sustenabilă”
este finanţat din Programul de Cooperare Teritorială
Interreg Europe 2014-2020, urmând a fi implementat
în perioada aprilie 2016 – martie 2021.
Proiectul are un buget total de 1,264,078 euro,
din care bugetul ADR este de 122,390 euro. Din
această sumă 104,031.50 euro reprezintă contribuţia
UE, 15,910.70 euro contribuţia MDRAP, iar restul de 2,447.80 euro co-finanţarea ADR NordVest.
Proiectul reuneşte 5 parteneri din 5 ţări europene, coordonatorul consorţiului fiind
Regiunea Marche din Italia, alături de Guvernul Regiunii Andalucia din Spania, Regiunea
Blekinge din Suedia, Municipiul Miskolc din Ungaria şi ADR Nord-Vest din România
Proiectul are ca obiectiv principal atât stimularea colaborării în domeniu la nivelul
partenerilor - prin schimbul de bune practici care să faciliteze tranziţia către modalităţi de
transport urban mai eficiente, mai curate şi mai sustenabile – cât şi îmbunătăţirea politicilor,
strategiilor şi a programelor dedicate transportului urban.
Data oficială de începere a proiectului a fost data de 1 aprilie 2016, principalele
activităţi pentru prima jumătate a anului fiind:


definitivarea şi semnarea acordului de parteneriat



finalizarea componenţei Grupului consultativ regional


iniţierea procesului de identificare a bunelor practici în regiunea Nord-Vest în
domeniul îmbunătăţirii mobilităţii urbane

Inventarierea stadiului de elaborare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă
în municipiile reşedinţă de judeţ din Regiunea Nord-Vest


Activităţi de promovare a activităţilor proiectului în presă, pe website, reţele

media
http://www.interregeurope.eu/tram/

Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord – informare şi
asistenţă pentru publicul larg şi cooperări în domeniul comunicării
europene
Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord este un centru de informare,
promovare şi asistenţă pentru publicul larg, făcând parte din reţeaua europeană cu acelaşi
nume şi fiind cofinanţat de Uniunea Europeană (direct de Comisia Europeană, prin DG
COMM şi asigurând managementul prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene la
Bucureşti) şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în cadrul unui contract cadru
încheiat pentru perioada 2013-2017. În fiecare an, ADR Nord-Vest trebuie să depună,
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conform procedurilor, un nou plan de activităţi şi un nou buget. În fapt, ADR Nord-Vest
găzduieşte acest centru încă din 2008, când a câştigat pentru prima oară finanţarea.
Obiectivul general al Centrului regional Europe Direct Transilvania de Nord este să
îmbunătăţească comunicarea pe temele legate de Uniunea Europeană la nivelul Regiunii
Transilvania de Nord, prin oferirea unui cadru (punct de contact) regional/local unic unde
cetăţenii să poată să beneficieze de un acces facil la informaţii din toate domeniile activităţilor
UE şi să-şi poată manifesta dreptul lor de a participa activ la viaţa democratică a Uniunii
Europene, în mod special la iniţiativele şi acţiunile legate de priorităţile Comisiei Europene şi
ale Parlamentului European. Instrumente de comunicare folosite: o adresă de email dedicată
europedirect@nord-vest.ro , un site internet dedicat, găzduit pe portalul organizaţiei gazdă
http://europedirect.nord-vest.ro.
prezenţa
pe
reţeaua
socială
Facebook
http://www.facebook.com/europedirect.cluj
În perioada ianuarie-iunie 2016, Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord
a fost deservit de o echipă formată din 13 angajaţi ai ADR Nord-Vest din care 4 experţi
comunicare, 1 expert strategii, 1 expert achiziţii publice, 5 promotori locali şi 2 cu rol de
suport tehnic. Programul de lucru şi relaţii cu publicul, al Centrului a fost zilnic, luni-vineri,
între orele 9,00-17,00.
Pe partea de informare a publicului larg, personalul centrului a diseminat permanent
informaţii europene la zi (la sediul secundar al structurii gazdă, prin telefon, fax, online pe
https://europedirect.nord-vest.ro şi pe www.facebook.com/europedirect.cluj precum şi direct,
în cadrul evenimentelor dedicate publicului larg, cum a fost sărbătorirea Zilei Europei la 9
mai 2016, în parcul central al municipiului Cluj-Napoca). În ceea ce priveşte comunicarea
online pe pagina de Facebook a Centrului facebook.com/europedirect.cluj , merită amintit
desfăşurarea concursului ,,Energia Europei” în urma căruia un număr de 10 copii din
Regiunea Nord – Vest, au participat în Tabăra „Energia Europei”organizată pe parcursul a 5
zile la Şuncuiuş în judeţul Bihor.
Principalele
activităţi
de
comunicare şi conştientizare organizate în
primul semestru al anului 2016 au fost
dedicate atât unor publicuri ţintă specifice
cât şi publicului larg. Astfel pentru mediul
privat a fost organizat un atelier de lucru
unde în parteneriat cu reprezentanţii AFIR
s-au prezentat cele mai noi oprotunităţi de
finanţare pentru IMM-urile din mediul
rural si urban. Atelierul s-a bucurat de o
largă participare (aprox.90 reprezentanţi ai mediului de afaceri). Iar pentru publicul larg
Centrul Europe Direct Tansilvania de Nord a organizat ca în fiecare an, în parteneriat cu
Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Societatea Studenţilor Europenişti ,, Ziua Europei”
unde ciuda vremii neprielnice, standurile au fost vizitate de zeci de copii, tineri, vârstnici,
clujeni doritori sa afle noutăţi sau să se informeze despre Uniunea Europeană şi celebrarea
Zilei Europei.
În ceea ce priveşte prezenţa în mas – media, Centrul Europe Direct Transilvania de
Nord a avut peste 10 contrubuţii şi apariţii în media locală şi regională, unde s-au prezentat
activităţile centrului, a structurii gazdă precum şi subiecte legate de UE, în special oportunităţi
de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.
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Elaborare de proiecte proprii
Având în vedere specificul activităţilor ADR Nord-Vest, acesta îşi asumă în Nordul
Transilvaniei rolul de susţinerea a eforturilor de dezvoltare ale comunităţilor şi ale mediului
de afaceri local. În acest sens Agenţia – dincolo de elaborarea de documente de programare
menite să reflecte priorităţile şi problemele specifice regionale - oferă servicii pentru
dezvoltare destinate actorilor locali printr-un larg parteneriat şi prin iniţierea de proiecte
strategice în vederea încurajării şi multiplicării iniţiativelor cu impact asupra dezvoltării
sociale şi economice a zonei. Tocmai de aceea în cursul anului 2016 experţii din cadrul celor
2 Departamente au elaborat împreună cu parteneri din Europa o serie de propuneri de proiecte
strategice care au fost depuse spre finanţare în cadrul unor programe de cooperare teritorială
sau a celor susţinute direct de Comisia Europeană. Aceste programe sunt după cum urmează:
Programul Interreg Europe - urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a
politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc
investiţiile pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, după caz, a celor de
cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de
noi politici de către actorii de interes regional. Propunerile de proiecte depuse în mai 2016 în
cadrul Programului şi pentru care rezultatele procesului de evaluare este aşteptat pentru
toamna anului 2016 sunt:

METRINNO - Regiuni metropolitane în sprijinul inovării, coordonat de
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH. Propunerea de proiect are drept obiectiv principal de a
îmbunătăţi implementarea strategiilor regionale de cercetare-dezvoltare- inovare (RIS3), prin
elaborarea planurilor de acţiune menite să optimizeze investiţiile în sectoarele de specializare
inteligentă identificate apriori în regiuni/teritorii/zone metropolitane. În cadrul celui de-al
doilea apel propunerea de proiect a fost declarată necâştigătoare.

RCIA – Regional Creative Industries Alliance (Alianţa Regională a
Industrilor Creative – de la recomandările europene la politici regionale mai bune pentru o
economie mai competitivă) coordonat de AWS - Austria Wirtschaftsservice GmbH.
Propunerea de proiect are obiectivul de a dezvolta avantajelor competitive ale IMM-urilor din
industriile creative prin creşterea capacităţii lor de inovare, prin interacţiunea regiunilor
partenere şi prin îmbunătăţirea politicilor si a programelor care au impact asupra acestui
sector, contribuind astfel la dezvoltarea acestora pe pieţe Europene şi internaţionale.
Programul Transnaţional Dunărea - lansat in 23 septembrie 2015, (succesorul
Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei – SEE) programul finanţează
proiecte care vor avea ca obiectiv îmbunătăţirea politicilor publice şi a cooperării
instituţionale, implementate de parteneriate transnaţionale extinse. Depunerea ideilor de
proiect se desfăşoară în 2 faze, rezultatul pozitiv al evaluării expresiilor de interes, (preconizat
pentru primăvara anului 2016) implicând dezvoltarea ideii de proiect şi depunerea pentru cea
de a doua etapă de evaluare, în vara anului 2016. Propunerea de proiect selectată pentru etapa
a doua în care participă Agenţia este:

New Generation Skills - Brokerajul de inovare, ca serviciu public adresat
tineretului în vederea valorificării potenţialului de inovare prin asimilarea competenţelor
antreprenoriale. Ideea de proiect fiind selectată în cadrul primei etape de selecţie, propunerea
a fost pregătită şi depusă în data de 10 mai pentru a doua etapă a evaluării. În cadrul
procesului de pregătire Zona Metropolitană Cluj a fost inclusă ca şi partener în consorţiul
proiectului.
În prima parte a anului a mai fost elaborat şi depus spre evaluare a aplicaţia BISNet
Transylvania 2017-2018 (al doilea contract subsecvent din contextul Contractului Cadru –
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Framework Partnership Agreement Enterprise Europe Network – 2015-2010); proiect finanţat
prin Programul COSME – Programul pentru Competitivitate pentru Întreprinderi şi IMM-uri.
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CAPITOLUL 3
CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ INSTITUŢIONALĂ,
ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI TRANSPARENŢA
INSTITUŢIONALĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei economice au fost complexe şi eterogene,
acoperind domeniile: financiar-contabilitate, salarizare, resurse umane, control financiar
preventiv, achiziţii publice şi asistenţă tehnică proiecte. În semestrul I al anului 2016, toate
aceste activităţi au fost coordonate direct şi nemijlocit de către directorul economic.
Pentru întărirea rolului de suport prin concentrarea activităţilor specifice de servicii
administrative şi de servicii suport sub o coordonare unică, Departamentul AdministrativLogistic a fost transferat în cadrul Direcţiei Economice începând cu luna februarie 2016, prin
Hotărârea CDR din 29.01.2016.
Biroul financiar – contabilitate a desfăşurat următoarele activităţi în semestrul I al
anului 2016:


Întocmirea situaţilor financiare anuale, a raportului privind execuţia Bugetului de venituri
şi cheltuieli al ADR Nord-Vest pentru anul 2015 şi a raportărilor privind principalii
indicatori economico-financiari;



Întocmirea lunară a balanţelor de verificare analitice şi sintetice, cu asigurarea
concordanţei între conturile analitice şi cele sintetice conform Legii 82/1991, republicată,
cu modificările ulterioare şi a Ordinului 1969/2007;



Înregistrarea lunară a tuturor operaţiunilor economice privind bunurile materiale, numerar
şi alte drepturi şi obligaţii, pe baza documentelor justificative, pentru contractele de
asistenţă tehnică încheiate de ADR Nord-Vest în cadrul POR si POAT, utilizând conturi
analitice distincte, în conformitate cu prevederile contractuale;



Înregistrarea operaţiunilor derulate în cadrul proiectelor în care ADR Nord-Vest are rol de
beneficiar sau partener, pe conturi analitice distincte, în conformitate cu prevederile
contractuale;



Evidenţe lunare legate de salarizarea personalului şi întocmirea statelor de plata globale şi
detalierea acestora pe proiecte;



Întocmirea şi transmiterea lunară a declaraţiilor privind obligaţiile entităţii la bugetul de
stat/ bugetul asigurărilor sociale de stat şi urmărirea permanentă a corelaţiilor cu fişa de
plătitor primita de la ANAF;



Înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor derulate pentru activitatea curentă a
ADR Nord-Vest, cu respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi
luarea măsurilor pentru reîntregirea acestuia;



Evidenţa lunară a ratelor pentru apartamentele cesionate agenţiei în vederea acoperirii
unei părţi din prejudiciul produs în perioada 2009-2012;



Furnizarea informaţiilor necesare celorlalte funcţiuni pentru întocmirea rapoartelor
financiare, a cererilor de rambursare/ pre finanţare/ plată;

37



Reconcilierea lunară a conturilor bancare cu extrasele de cont şi inventarierea trimestrială
a conturilor bancare, conform Planului de îmbunătăţire a controlului intern în cadrul ADR
NV în vederea securizării sistemului de management financiar;



Finalizarea, potrivit legii, pentru anul 2015 a inventarierii bunurilor materiale, a tuturor
creanţelor şi datoriilor agenţiei şi a disponibilităţilor băneşti aflate în evidenţele agenţiei;



Înregistrarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2015 în evidenţele contabile potrivit
reglementărilor legale în vigoare;



Evidenţa bunurilor din gestiune conform procedurilor legale;



Ordonanţarea şi efectuarea plăţilor pentru toate cheltuielile realizate de către ADR NordVest în anul 2016, cu urmărirea încadrării elementelor de venituri şi cheltuieli în limitele
prevăzute în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la nivelul agenţiei cât şi în
cele prevăzute pe proiecte.
Biroul control financiar preventiv

Are în vedere, potrivit legii, exercitarea controlului privind legalitatea, necesitatea,
oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor financiar-contabile.
Exercitarea controlului financiar preventiv a vizat operaţiunile executate de către ADR
Nord-Vest în calitate de OI POR, OI POSCCE precum şi toate operaţiunile financiar contabile
ce privesc activitatea proprie a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
În primul semestru al anului 2016 s-au desfăşurat următoarele activităţi specifice
controlului financiar preventiv:


Activităţi de analiză şi de acordare/respingere de la acordarea vizei de control financiar
preventiv pentru operaţiunile executate de către ADR Nord-Vest în calitate de OI POR; au
fost analizate şi avizate un număr total de 169 cereri de rambursare POR ;



Activităţi de analiză şi de acordare/respingere de la acordarea vizei de control financiar
preventiv pentru operaţiunile executate de către ADR Nord-Vest în calitate de OI
POSCCE; au fost analizate şi avizate un număr total de 60 cereri de rambursare şi 35
cereri de rambursare aferente cererilor de plată POSCCE ;



Activităţi curente de analiză şi de acordare/respingere de la acordarea vizei de control
financiar preventiv pentru toate operaţiunile financiar-contabile ce privesc activitatea
ADR Nord-Vest: au fost acordate un număr total de 3.239 vize de control financiar
preventiv.
Biroul achiziţii publice şi asistenţă tehnică proiecte

În cadrul Biroului achiziţii publice şi asistenţă tehnică proiecte s-au desfăşurat
următoarele activităţi în cele două domenii de activitate:
Achiziţii publice
În domeniul achiziţiilor publice au fost desfăşurate următoarele activităţi în semestrul I
al anului 2016:


Elaborarea Planului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte direcţii/departamente din cadrul agenţiei şi a Bugetului de venituri
şi cheltuieli al ADR Nord-Vest, precum şi urmărirea derulării corecte a acestuia;
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Pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare dezvoltare, s-a elaborat distinct, pentru fiecare proiect în parte, un program al achiziţiilor
publice aferent proiectului respectiv, în conformitate cu Legea 98/2016.



Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţilor de elaborare a termenilor de referinţă /
specificaţiilor tehnice în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii prevăzute în cadrul
contractelor finanţate prin POR si POAT, a proiectelor interregionale, precum şi pentru
desfăşurarea activităţilor curente ale agenţiei;



Urmărirea realizării achiziţiilor publice prevăzute în contractele de finanţare POR şi
POAT şi a proiectelor proprii ale agenţiei;



Urmărirea respectării cu stricteţe a OUG nr. 34/2006 si HG 925/2006, iar din luna mai
2016, a Legii 98/2016 şi HG 395/2016 privind achiziţiile publice. Valoarea totală a
achiziţiilor de bunuri şi servicii, în primul semestru al anului 2016, este de 476.800 lei fără
TVA, s-au semnat 20 de contracte, prin atribuire directă.



Întocmirea documentaţiilor de atribuire, publicarea în SEAP şi trimiterea invitaţiilor
potenţialilor ofertanţi, evaluarea ofertelor, transmiterea cererilor de clarificări,
comunicarea rezultatelor către ofertanţi, întocmirea notelor justificative şi a contractelor.
Atribuirea în SEAP a contractelor cu valoare mai mare de 5.000 euro;



Monitorizarea şi urmărirea derulării contractelor de achiziţie precum şi urmărirea modului
de respectare a condiţiilor de livrare şi a celorlalte condiţii contractuale la nivelul ADR
Nord-Vest;

Asistenţă tehnică proiecte
În zona de activitate de asistenţă tehnică proiecte au fost desfăşurate următoarele
activităţi în semestrul I al anului 2016:

Activităţi de elaborare şi transmitere a Cererilor de Rambursare pentru
Contractele finanţate din cadrul Axei Asistenţă Tehnică POR, POAT, Proiecte proprii ADR
Nord-Vest:
Pentru Contractele finanţate prin Programul de Asistenţă Tehnică POR 2007-2013
asigurat:

s-a



Finalizarea ultimei cereri de rambursare ale proiectului „Sprijin pentru ADR Nord–Vest,
în calitate de OI, în perioada 2013-2015, în vederea implementării POR 2007-2013” (cod
SMIS 45572);



Finalizarea ultimei cereri de rambursare ale proiectului „Sprijinirea activităţii de
informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2015” (cod SMIS 48273);



Realizarea cererilor de rambursare prin înscrierea tuturor cheltuielilor eligibile aferente
contractelor de finanţare axa AT POR şi a elaborării documentaţiei necesare acestora;



Introducerea cheltuielilor eligibile în SMIS;



Urmărirea încasării cererilor de rambursare aferente contractelor de finanţare încheiate;



Transmiterea clarificărilor solicitate de AM POR;



Realizarea managementului financiar al proiectului;
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Întocmirea unei situaţii comparative între evidenţa contabilă a proiectului şi cererile de
rambursare ale proiectului.

Pentru Contractele finanţate prin Programul de Asistenţă Tehnică POAT 2007-2013 s-a
asigurat:
 Finalizarea ultimei cereri de rambursare ale proiectului „Sprijin pentru coordonarea
implementării planului integrat de dezvoltare a Polului de Creştere Cluj – Napoca”, cod SMIS
23657;
 Realizarea cererilor de rambursare prin înscrierea tuturor cheltuielilor eligibile
aferente contractelor de finanţare POAT şi a elaborării documentaţiei necesare acestora;
 Urmărirea încasării cererilor de rambursare aferente contractelor de finanţare
încheiate;


Transmiterea clarificărilor solicitate de POAT 2007-2013;



Realizarea managementului financiar al proiectului;

 Calculul dobânzii aferente pre finanţării acordate ADR Nord–Vest
proiectului pe perioada septembrie 2010-ianuarie 2015.

în cadrul

 Întocmirea unei situaţii comparative între evidenţa contabilă a proiectului şi cererile de
rambursare;
 Transmiterea la Ministerul Fondurilor Europene a documentelor contabile conform cu
originalul (balanţa de verificare, fise de cont, Registru Jurnal) pentru cheltuielile eligibile din
cadrul proiectului;
Pentru Contractele Finanţate de Comisia Europeană precum şi din Fondul Social European sa asigurat:


Finalizarea cererilor de Rambursare din Fondul Social European „În Feleac se construieşte
practica UTCN-eşte”



Realizarea cererilor de rambursare prin înscrierea tuturor cheltuielilor eligibile aferente
contractelor de finanţare şi a elaborării documentaţiei necesare acestora;



Realizarea managementului financiar al proiectului;



Întocmirea cashflow-urilor la proiectele de la Comisia Europeană: Tram, SME Organics,
Neptune;



Urmărirea derulării proiectelor finanţate de la Comisia Europeană şi anume: Tram, SME
Organics, Neptune.
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Compartimentul resurse umane
Cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul agenţiei pentru realizarea
obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar. Principalele
activităţi cuprinse în activitatea de gestionare a resurselor umane se referă la planificarea,
recrutarea, selecţia, perfecţionarea, motivarea, salarizarea şi protecţia personalului. Pentru a
asigura dezvoltarea organizaţiei şi pentru a oferi un echilibru în organizaţie, în cursul
semestrului I al anului 2016 au fost aduse modificări de structura în Organigrama agenţiei în
luna februarie şi respectiv în luna mai, în urma încheierii POSCCE 2007-2013, dar totodată şi
a păstrării în continuare a responsabilităţilor restrânse prin activităţile de monitorizare Ex-post
POSCCE, precum şi implementarea noului program POR 2014-2020.
Compartimentul de Resurse Umane a desfăşurat în semestrul I al anului 2016
următoarele activităţi specifice:


Gestionarea documentelor de personal pentru asigurarea, dezvoltarea şi menţinerea
resurselor umane în cadrul organizaţiei, în vederea realizării cu eficienţă maximă a
obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor, pentru un număr total de 115
angajaţi existenţi la data de 30.06.2016.



Acoperirea nevoilor de personal prin angajarea a două persoane, pentru ocuparea
posturilor de Asistent director şi Expert SMIS.



Întocmirea documentelor necesare pentru încetarea activităţii unui număr de 3 angajaţi din
cadrul Direcţiei Generale şi Direcţiei Implementare POR.



Participarea în procesul de instruire a unui număr de 10 salariaţi în cadrul a 4 sesiuni de
instruire, totalizând un număr de 46 zile de instruire, pe următoarele tematici: Achiziţii
Publice (2 participanţi; 10 zile instruire), Management proiect (4 participanţi; 24 zile
instruire), Uniunea Europeană – Instituţii şi proceduri legislative (1 participant; 6 zile
instruire), Pregătirea planurilor de mobilitate urbană (3 participanţi; 6 zile instruire).



Sprijinirea misiunilor de audit prin întocmirea de documente / rapoarte, prin participarea
la interviuri şi la elaborarea planurilor de măsuri.



Definitivarea procesului de evaluare a performanţelor pentru anul anterior şi punerea în
practică a acestuia.



Centralizarea nevoilor din Planul de dezvoltare personală a angajaţilor care au stat la baza
elaborării Planului anual de instruire şi dezvoltare al ADR Nord-Vest.



Revizuirea/actualizarea documentelor organizaţionale: organigrama, ROF, RI, CCM.



Întocmirea fişelor de post, a dispoziţiilor şi deciziilor de personal în concordanţă cu
modificările apărute în structura organizatorică.



Întocmirea documentelor de personal, transmiterea modificărilor în REVISAL şi arhivarea
acestor documente.



Raportări trimestriale cu privire la structura personalului angrenat în implementarea POR
2007-2013 şi 2014-2020.



Raportări statistice periodice privind situaţia personalului, către INS.
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Întocmirea documentelor şi menţinerea legăturii cu furnizorii de servicii în domeniul
SSM/PSI în vederea respectării normelor legale.

Compartimentul Resurse Umane reprezintă un partener solid şi de încredere al tuturor
structurilor agenţiei, asigurând suport profesionist pentru realizarea eficientă a activităţilor
specifice.
Departamentul administrativ-logistic
Prin activităţile desfăşurate de această structură s-a asigurat îndeplinirea obiectivelor
administrativ – logistice, aprovizionare, de gestionare şi întreţinere a parcului auto, de
curăţenie, cele privind administrarea şi întreţinerea bunurilor imobile ale ADR Nord-Vest,
cele privind administrarea arhivei ADR Nord-Vest şi asigurarea în cadrul agenţiei a suportului
logistic necesar pentru desfăşurarea activităţilor SSM şi PSI, conform cerinţelor legale.

3.2. Audit intern
Obiectivele specifice ale activităţii de audit intern în cursul primului semestru din anul
2016 au urmărit în primul rând determinarea eficienţei şi eficacităţii activităţilor şi proceselor
gestionate de către organizaţie in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 si
POSCCE 2007-2013, alături de testarea funcţionarii sistemului de management si control
intern. Pentru realizarea acestor obiective, în conformitate cu planul de audit intern anual şi cu
solicitările managementului organizaţiei, au fost desfăşurate trei misiuni de audit de
asigurare menite sa dea o opinie privind eficienta activităţilor desfăşurate in cadrul agenţiei.
Doua din aceste misiuni de audit intern au fost planificate , iar una s-a desfăşurat ad-hoc, la
solicitarea conducerii.
În perioada de raportare compartimentul de audit intern a derulat următoarele misiuni :
DAI 01/2016 - „Evaluarea procesului de planificare si de realizare a achiziţiilor
publice din cadrul agenţiei ”
Obiective planificate:
•

Determinarea cadrului procedural de desfăşurare al procesului de planificare a achiziţiilor
interne

•

Evaluarea gradului de realizare a programelor anuale de achiziţii

•

Determinarea legalităţii, regularităţii si eficientei proceselor de realizare a achiziţiilor
interne

•

Evaluarea sistemului de control intern si de management a riscului

In urma realizării misiunii de audit intern principalele constatări formulate au generat
recomandări transmise structurii auditate care au vizat următoarele:
• Elaborarea unor proceduri proprii de derulare a proceselor de achiziţii publice care sa
se plieze pe specificul organizaţional intern.
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• Întărirea capacitaţii biroului de specialitate prin ocuparea celui de-al doilea post din
organigrama prin angajarea unui expert achiziţii cu competente corespunzătoare in domeniul
achiziţiilor publice .
• Asigurarea unei trasabilitati crescute a procesului de achiziţii publice, inca din faza
de iniţiere, prin însoţirea fiecărui referat de justificare a valorii estimative de varianta
programului de achiziţii publice care a stat la baza stabilirii acesteia .
• Acordarea unei atenţii sporite elaborării si urmăririi respectării specificaţiilor tehnice
ale bunurilor si serviciilor achiziţionate in vederea justificării utilizării eficiente si eficace a
resurselor materiale ale agenţiei.
• Pregătirea corespunzătoare a procedurilor de evaluare si selecţie de către toţi
responsabilii implicaţi in evaluarea, selecţia si contractarea furnizării de bunuri si servicii.
• Urmărirea mai atenta a livrabilelor si termenelor fixate contractual pentru livrarea de
output-uri la contractele încheiate de către responsabilii din cadrul funcţiunilor beneficiare a
procedurilor de achiziţii. Toate livrabilele care reprezintă output-uri la contractele încheiate
vor fi la înregistrate la intrarea in agenţie .
• Urmărirea respectării integrale a clauzelor contractuale in vederea evitării sincopelor
in derularea contractului si afectarea realizării obiectivelor planificate in termenele convenite,
iar atunci când acest lucru nu este posibil, se impune modificarea contractului prin emiterea
unui act adiţional.
• Gestionarea in conformitate cu prevederile procedurale interne a riscurilor care pot
afecta derularea proceselor de achiziţii publice din cadrul agenţiei in vederea asigurării
eficientei activităţilor desfăşurate.
DAI 02/2016 “Evaluarea modului de desfăşurare a procesului de monitorizare ex-post
si a durabilităţii proiectelor finanţate prin POR 2007-2013”
Obiective planificate:
•

Determinarea cadrului procedural si a obligaţiilor contractuale ale beneficiarilor;

• Determinarea eficientei sistemelor de monitorizare si control derulate de către
structura de monitorizare ex-post interna;
• Evaluarea modului in care beneficiarii respecta prevederile contractuale in perioada de
durabilitate;
•

Evaluarea procesului de monitorizare si raportare;

• Analiza eficientei si eficacităţii utilizării sumelor privind finanţarea proiectelor
implementate
In urma realizării misiunii de audit intern principalele constatări formulate au generat
recomandări transmise structurii auditate care au vizat următoarele:
• Identificarea unor soluţii practice care sa asigure un circuit al documentelor destinate
monitorizării ex-post conform prevederilor procedurale si implicarea tuturor responsabililor
nominalizaţi in desfăşurarea fazelor de proces
• Analizarea cu o atenţie sporita a documentelor primite de la beneficiari in perioada
următoare si după caz, notificarea acestora pentru a corecta erorile in cadrul procesului de
monitorizare a durabilităţii proiectelor. De asemenea se vor corela documentele din dosarul
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de monitorizare pentru a prezenta corect modul de menţinere a indicatorilor de rezultat
obţinuţi prin implementarea proiectelor – 3 recomandări;
• In cadrul procesului de monitorizare a realizării obiectivelor care fac obiectul
proiectelor finanţate
ofiţerii implicaţi trebuie sa solicite beneficiarului sa asigure
identificarea corecta a rezultatelor si a indicatorilor planificaţi- 2 recomandări;
• Identificarea de către beneficiar a tuturor neconformităţilor calitative si solicitarea
remedierii lor in perioada de garanţie a lucrărilor de către constructor, pentru a nu pune in
pericol investiţia realizata prin proiect si implicit eficienta finanţărilor care au fost utilizate in
cadrul proiectelor.
DAI 02/2016 Ad-Hoc „Evaluarea eficientei implicării ADR Nord-Vest in derularea
proiectelor de dezvoltare regională si cooperare instituţionala aflate in implementare”
Obiective planificate:
• Analiza fiabilităţii si a oportunităţii de participare a agenţiei in proiectele de cooperare
instituţionala aflate in implementare
•

Analiza impactului financiar propriu in raport cu rezultatele obţinute

• Evaluarea modului de identificare şi planificare a resurselor necesare implementării
proiectelor
•

Analiza modului de gestionare a riscurilor in implementarea proiectelor

In urma realizării misiunii de audit intern au rezultat un număr de 11 constatări si au
fost formulate un număr identic de recomandări care au urmărit următoarele:
• Finalizarea cadrului procedural privind gestionarea implementării proiectelor proprii
prin care sa se stabilească metodologia de pregătire şi de gestionare a implementării
proiectelor de cooperare pe fiecare din etapele ciclului de proiect - 2 recomandări.
• Reanalizarea componentei echipelor de proiect si identificarea posibilităţilor de
acoperire a competentelor lipsa, concomitent cu urgentarea aprobării echipelor de proiect – 2
recomandări
• Definirea obiectivelor planificate pentru a fi realizate in cadrul proiectului, activităţile
si duratele de timp alocate, necesarul de resurse financiare si fluxurile financiare pe durata de
viaţa a acestora, precum si indicatorii ce vor fi utilizaţi in vederea monitorizării progresului
in implementarea proiectelor inca din faza ideii de proiect – 3 recomandări
• Elaborarea instrumentelor de management necesare implementării proiectelor si
derularea unui proces de management al riscurilor – 4 recomandări.
Activităţi suport:
• O componentă importantă a activităţii de audit a constituit-o implicarea auditorilor
interni în avizarea actualizării manualelor de proceduri interne, în special a procedurilor
operaţionale financiar-contabile din cadrul agenţiei şi a procedurilor care fac parte din
manualul de management al resurselor umane ;
• Acompanierea desfăşurării misiunilor de audit extern derulate de către Autoritatea de
Audit în vederea verificării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul POR si POS CCE;
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• Verificarea stadiului de implementare a unor recomandări formulate în timpul
misiunilor interne şi externe de audit anterioare, elaborându-se stadii de implementare a
recomandărilor formulate.

3.3. Sistemul de management integrat calitate-mediu
În cadrul acestui domeniu în cursul primului semestru al anului 2016 s-au desfăşurat
mai multe activităţi care au vizat evaluarea gradului de implementare a cerinţelor standardelor
calităţii şi de mediu în vederea pregătirii condiţiilor pentru asigurarea desfăşurării
corespunzătoare a supravegherii SRAC Cert România.
În acest sens, in aceasta perioada a fost derulata o misiune de audit a sistemului de
management integrat calitate-mediu, obiectivele , concluziile şi recomandările formulate fiind
descrise în cele de mai jos:
Obiective:
•

Determinarea modului de funcţionare a SMICM in conformitate cu cerinţele procedurale;

•

Verificarea modului cum sunt procedurate procesele desfăşurate in funcţiunile nou create
;

•

Examinarea modului de salvare periodica a datelor si informaţiilor ;

•

Determinarea proceselor de comunicare si a modului de raportare a activităţilor;

•

Determinarea modului de desfăşurare a proceselor de implementare a proiectelor proprii.

In cadrul misiunilor de audit s-a insistat pe cerinte ale sistemului de management
integrat calitate-mediu identificabile in zone organizationale noi, care au aparut in urma
modificarii structurii organizatorice.
Principalele concluzii :
•

Sistemul de management integrat calitate-mediu din cadrul ADR Nord-Vest functioneaza
in conformitate cu prevederile procedurale si cu cerintele standardelor model SR EN ISO
9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005.

•

Au fost identificate unele actualizari ale cadrului procedural, rezultate in urma modificarii
structurii organizatorice;

•

Nu au elaborate proceduri de lucru specifice noi , procesele actuale desfasurandu-se in
conformitate cu proceduri ale finantatorului, pentru departamentul „Management de
proiect”.

•

Chiar daca exista o procedura referitoare la managementul riscurilor in timpul misiunii de
audit nu au fost identificate riscuri specifice zonelor auditate care sa fie controlate din
punct de vedere al impactului sau probabilitatii acestora de aparitie.

•

Procesele de comunicare si raportare sunt precizate in noua organigrama dar se impune ca
ele sa fie mai bine precizate in procedurile de lucru specifice ce vor fi elaborate.

45

In urma derularii misiunii echipa de audit a formulat recomandari apte sa asigure
remedierea situatiilor identificate prin implementarea unor actiuni corective planificate de
catre functiunile auditate.
Au fost identificate un numar de trei neconformităţi referitoare la lipsa procedurarii
unor activitati, neintocmirea unei analize a fluxurilor de numerar in vederea luarii deciziei de
implementare a proiectelor , precum si referitoare la lipsa unor planuri de achizitie disticte
pentru fiecare proiect in parte.
Performanţa de mediu
Indicatorii de stare ai mediului precum şi performanţa mediului pot fi considerate
acceptabile datorită faptului că nu exista activităţi aflate sub incidenta legislaţiei de mediu şi
de asemenea nu s-au înregistrat reclamaţii din partea părţilor interesate.
Obiectivele şi ţintele de mediu stabilite prin PMM 2016 au fost îndeplinite.
Schimbări în mediul intern sau extern al organizaţiei care ar putea să influenţeze
sistemul integrat de management al calităţii şi mediului.
Nu au fost identificate schimbări importante în mediul extern al organizaţiei care ar
putea să influenţeze SIMCM din acesta perioadă de raportare.
Recomandări şi direcţii potenţiale de îmbunătăţire.
•

Îmbunătăţirea implementării şi funcţionării SMICM;

•

Creşterea reputaţiei ADR Nord-Vest prin implementarea unui sistem de management de
mediu adaptat la cerinţele actuale din Uniunea Europeana ;

•

Instruirea personalului în vederea creşterii competenţelor acestuia;

•

Trecerea de la ediţiile 2008 ale standardelor de referinţa adoptate de către organizaţie
(ISO 9001 si ISO 14001) la ediţiile 2015 cu preluarea noilor cerinţe de reglementare.
Audituri de supraveghere ale SRAC Cert România
În perioada de raportare nu s-a derulat nici o misiune de audit de supraveghere.
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3.4. Activitatea juridică
Obiectivele specifice sunt: desfăşurarea activităţilor Agenţiei in conformitate cu
reglementările legale in vigoare si îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legea nr. 315/2004
privind asigurarea secretariatului Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Nord Vest.
Asistenţa juridică
Activităţi:
•

Asistenţă acordată conducerii Agenţiei pentru a acţiona optim, în sensul legislaţiei în
vigoare;

•

Formularea adreselor şi a răspunsurilor cu conţinut juridic, în relaţiile cu alte instituţii sau
cu agenţii economici;

•

Avizarea, din punct de vedere juridic, a contractelor încheiate de Agenţie;

•

Informarea personalului asupra modificărilor legislative care au incidenţă cu domeniul de
activitate al Agenţiei;

•

Colaborarea cu personalul Agenţiei pentru adoptarea unor măsuri corecte, în legătură cu
acordarea asistenţei financiare nerambursabile;

•

Asigurarea secretariatului CDR.
Realizări:

•

cereri, în faţa instanţelor, şi punerea de concluzii, în cadrul şedinţelor de judecată
susţinute; informarea şi consultarea M.D.R.AP., în cazurile cu situaţii mai complexe.
Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Obiectiv: Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.315/2004 privind asigurarea
secretariatului Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Activităţi:
•

Au fost supuse spre aprobare 12 proiecte de hotărâri, toate prin procedura scrisă. A fost
creat, în majoritatea cazurilor, un consens în abordarea interesului regional, acceptându-se
de către toţi membri CDR imperativul adoptării unei poziţii comune faţă de interesele
regionale. Au fost realizate informări asupra situaţiei contractelor de finanţare pentru
proiectele de pe POR şi POSCCE.

Secretariatul a fost asigurat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Vest,
care a redactat documentele supuse aprobării, notele de fundamentare şi hotărârile, a
comunicat rezultatele procedurilor scrise;
•

Asigurarea arhivării tuturor hotărârilor CDR adoptate;
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Realizări:
•

12 hotărâri ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii pentru Dezvoltare
Nord-Vest, după cum urmează:

1. HOTĂRÂREA nr.446 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al ADR
Nord-Vest pentru semestrul II 2015
2. HOTĂRÂREA nr.447 cu privire la avizarea unor contracte de finanţare încheiate de
ADR Nord-Vest, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, în
cadrul POR 2007-2013
3. HOTĂRÂREA nr.448 cu privire la avizarea unor contracte de finanţare încheiate de
ADR Nord-Vest, Ministerul Fondurilor Europene şi beneficiari, în cadrul POSCCE 20072013
4. HOTĂRÂREA nr.449 cu privire la aprobarea Planului de activităţi multianual şi
Bugetului multianual de venituri şi cheltuieli 2016-2017-2018
5. HOTĂRÂREA nr.450 cu privire la aprobarea unor reglementări privind Sistemul de
Management şi Control în cadrul ADR Nord-Vest pentru POR 2014-2020
6. HOTĂRÂREA nr.451 cu privire la aprobarea Ordinului Preşedintelui CDR NordVest nr.10/27.11.2015
7. HOTĂRÂREA nr.452 cu privire la aprobarea reprezentanţilor regiunii în Comitetul
de Monitorizare POR
8. HOTĂRÂREA nr.453 cu privire la aprobarea vânzării apartamentului din Floreşti,
str. Plopilor nr.27A, ap.7 din aflat în proprietatea ADR Nord-Vest, la preţul stabilit în raportul
de evaluare aferent convenţiei privind acoperirea prejudiciului.
9. HOTĂRÂREA nr.454 cu privire la avizarea participării ADR Nord-Vest în proiecte
vizând dezvoltarea regională
10. HOTĂRÂREA nr.455 cu privire la avizarea participării ADR Nord-Vest în calitate
de membru în clustere
11. HOTĂRÂREA nr.456 cu privire la avizarea participării ADR Nord-Vest în
Consorţiul Regional pentru învăţământul profesional şi tehnic şi participarea ca membru în
cadrul „Asociaţiei CLUJ-NAPOCA 2020 – Capitală Culturală Europeană
12. HOTĂRÂREA nr.457 cu privire la elaborarea Studiului privind potenţialul de
resurse şi profilul de dezvoltare economică a Judeţelor si Municipiilor Resedinta de Judet din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Prin procedură scrisă a fost aprobată o propunere de hotărâre scrisă:
HOTĂRÂREA nr.458 cu privire la actualizarea anexei la Hotărârea nr.437/09.07.2015
privind aprobarea Proiectului Strategic actualizat „Traseul Regional Transilvania de Nord”
(Supusă aprobării prin procedură scrisă în data de 3.05.2016, emisă în data de 12.05.2016)
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