
 
 

Anexa 2 – Lista care cuprinde categoriile de documente întocmite şi/sau gestionate în cadrul 

ADR Nord-Vest, potrivit legii 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

 Regulamentul intern; 

 Contractul colectiv de muncă; 

 Documente de proprietate/închiriere/comodat; 

 Strategia de dezvoltare regională; 

 Organigrama; 

 Codul de conduită al angajaţilor; 

 Documente de planificare în vederea participării în cadrul unor proiecte naţionale sau 

internaţionale; 

 Informări către Consiliul de Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Vest 

 Hotărâri ale CDR Nord-Vest; 

 Buget anual; 

 Bilanţul contabil anual; 

 Planul Anual al Achiziţiilor Publice; 

 Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 Raport anual de activitate; 

 Rapoarte semestriale de activitate; 

 Rapoarte trimestriale de helpdesk; 

 Certificat privind Implementarea Sistemului de Management al calităţii ISO 9001:2008 

(SRAC şi IQNet); 

 Certificat privind Implementarea Sistemului de Management al mediului ISO 

14001:2004 (SRAC şi IQNet); 

 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest; 

 Contracte de achiziţie publică; 

 Acord cadru de delegare încheiat cu AM POR privind implementarea Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020; 

 Situaţia contractării proiectelor în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020; 

 Lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020; 

 Instrucţiuni şi clarificări AM POR privind implementarea POR 2014-2020; 

 Regulament de organizare al concursului de angajare personal; 

 Model de anunţ de recrutare; 

 Plan de evacuare în caz de incendiu; 

 Organizarea apărării împotriva incendiilor; 



 
 Comunicate de presă; 

 Materiale de informare, tipărite sau electronice, folosite la conferinţe, training-uri sau 

alte evenimente; 

 Avize; 

 Parteneriate de colaborare (după caz); 

 Documente de informare privind programele de finanţare (Ghiduri); 

 Studii, rapoarte şi alte documente de lucru; 

 Manuale de Identitate Vizuală: POR 2014-2020 şi proiectele proprii; 

 Planuri de comunicare; 

 Condică de prezenţă; 

 Lista finală a proiectelor finanţabile; 

 Documentaţia de contractare (contract de finanţare, anexe etc.); 

 Cerere de pre-finanţare, de plată, de rambursare (inclusiv documente suport); 

 Rapoarte de progres/durabilitate/monitorizare ale beneficiarilor; 

 Acte adiţionale la contractele de finanţare; 

 Adrese de răspuns la solicitări venite din partea reprezentanţilor mass-media; 

 Cererea de finanţare AT (inclusiv anexe); 

 Corespondenţa generală (inclusiv observaţii asupra ghidurilor specifice, procedurilor 

de lucru etc.); 

 Manuale de proceduri, standarde, instrucţiuni aferente domeniului de activitate al 

Agenţiei etc. 

 


