Capitolul 1: Transilvania de Nord
REGIUNEA TRANSILVANIA DE NORD ŞI STRUCTURILE REGIONALE:
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI CONSILIUL DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
Transilvania de Nord – Prezentare generală
Parte a cunoscutei regiuni româneşti, Transilvania, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de
Nord) este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii Apuseni, care au un farmec
aparte, până la patrimoniul cultural-popular din zonele etnografice unice în această parte a Europei
(cum este zona Maramureşului cu mănăstirile din lemn incluse in patrimoniul UNESCO). Suprafaţa
regiunii este de 34.159 km², reprezentând 14,32% din suprafaţa ţării, cu o populaţie totală de peste 2,6
milioane locuitori.
Judeţele care fac parte din regiune sunt Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj. În
context naţional şi regional, Transilvania de Nord are o poziţie strategică, învecinarea cu Ungaria şi
Ucraina (judeţele Bihor, Satu-Mare şi Maramureş sunt judeţe de graniţă) şi arterele rutiere care duc
către Europa centrală şi de Vest conferind regiunii avantaje majore din punct de vedere economic,
social şi cultural.

Polii regionali de dezvoltare economică
Bogăţia şi diversitatea resurselor naturale, potenţialul turistic de excepţie, existenţa la nivel regional a
unor sectoare specializate, cu potențial competitiv ridicat, dezvoltarea într-un ritm accelerat a unor
oraşe (Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Zalău, Bistriţa, Satu Mare), datorită investiţiilor provenind şi din
fonduri europene, fac din Transilvania de Nord o regiune atractivă pentru investitori străini, turişti şi
oameni de afaceri autohtoni.
Cluj-Napoca este al doilea centru universitar din România (după Bucureşti) ca mărime şi din punct de
vedere al ofertei educaţionale, al doilea centru medical ca importanţa din ţară (tot după Bucureşti) iar
Oradea vine puternic din urmă din punct de vedere al dezvoltării economice şi culturale. Transilvania de
Nord are 4 aeroporturi internaţionale: Cluj-Napoca, Oradea, Satu-Mare şi Baia Mare, 2 parcuri naturale
(Apuseni şi Munţii Maramureşului), 2 parcuri naţionale (Munţii Rodnei şi Munţii Călimani), 3 rezervaţii
ştiinţifice, 59 monumente ale naturii şi 104 rezervaţii naturale.
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AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
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, având
personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice
dezvoltării regionale.
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, PDR
2014 - 2020 şi are în pregătire PDR 2021-2027.

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALă
2021—2027
este realizat de Comitetul Regional
pentru elaborarea PDR 2021-2027,
comitet coordonat de ADR Nord-Vest si
format din 37 reprezentanți din toate
județele Regiunii, din partea
autorităților publice, mediului
academic, mediului de afaceri,
societății civile

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 19992009.
Pentru perioada 2007-2013 şi 2014 - 2020, ADR Nord-Vest
îndeplineşte rolul de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional POR - REGIO, cofinanţat din fondurile
structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 şi
2014 - 2020 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP).
În luna martie 2013, Ministerul Economiei (în calitate 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 Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (AT POR),
contractul cu Ministerul Fondurilor Europene (AT POAT, pentru
monitorizare ex-post POSCCE), contracte cu Reprezentanţa
Comisiei Europene în România (printre care şi cel pentru Centrul
de Informare Europe Direct) şi alte surse (proiecte proprii).
Printre beneficiarii Agenţiei se numără administraţiile publice
judeţene şi locale, microîntreprinderi, întreprinderi mici şi
mijlocii, spitale, unităţi de învăţământ, unităţi de cult,
organizaţii neguvernamentale ş.a.
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GRUPURILE TEMATICE REGIONALE (GTR)
constituite la nivel de regiune
(coordonate de ADR Nord-Vest şi
formate din peste 200 de
reprezentanţi din cele 6 judeţe ale
regiunii) au ca scop identificarea
priorităţilor regiunii coroborate cu
priorităţile investiţionale ale Comisiei
Europene:
GTR 1 – Specializare inteligentă, digitalizare şi competitivitate economică
GTR 2- Eficienţa energetică şi tranziţia
către o economie circulară
GTR 3 – Mobilitate şi infrastructură de
transport
GTR 4 – Forţa de muncă, incluziune
socială, educaţie şi sănătate
GTR 5 – Dezvoltare urbană durabilă şi
oraşe inteligente
GTR 6 – Dezvoltare integrată şi agricultură
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Misiunea AgenŢiei
Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest, organism executiv al Consiliului de Dezvoltare
Regională, prin competenţele sale de planificare strategică este forţa motrice a
dezvoltării durabile a regiunii.
Agenţia suţine dezvoltarea şi interesele de dezvoltare ale comunităţilor locale, fiind
puntea de legătură între acestea, autorităţile naţionale şi instituţiile europene
relevante.
Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest urmăreşte implementarea politicilor de coeziune
economică şi socială la nivelul regiunii, promovează şi implementează programe de
dezvoltare şi asigură serviciile necesare comunităţilor şi investitorilor pentru
maximizarea beneficiilor economice şi sociale la nivel regional.

Valorile AgenŢiei
Implicarea, Parteneriatul şi Comunicarea sunt elemente esenţiale în îndeplinirea
misiunii noastre.
Verticalitatea şi fermitatea caracterizează relaţiile noastre profesionale.
Solidaritatea este principiul care sta la baza cooperării cu partenerii noştri.
Destinatarii serviciilor noastre au întotdeauna prioritate.
Creativitatea şi inovarea sunt “marca” noastră instituţională.

Raport de activitate – 2019

3

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Consiliul Judeţean Bihor

Consiliul pentru Dezvoltare Regională
(CDR) este organismul deliberativ la
nivelul regiunii, constituit prin asocierea
voluntară a comunităţilor locale din cele
şase judeţe componente: Bihor, BistriţaNăsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi
Sălaj. În exercitarea atribuţiilor ce îi
revin, CDR adoptă hotărâri.

Consiliul Judetean
Bistriţa-Năsăud

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.

Consiliul Judeţean Cluj

CDR este format din 24 de membrii din
care au fost aleşi până în prezent 22:
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.

Consiliul Judeţean
Maramureş

Consiliul are propriul regulament de
funcţionare,
adoptat
în
baza
regulamentului-cadru
elaborat
de
Guvernul României.

Consiliul Judeţean Sălaj

Consiliul Judeţean
Satu Mare
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În anul 2019 componenţa Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest
(CDR) a fost:
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Capitolul 2: REGIO POR 2014 - 2020
IMPACTUL PROGRAMELOR REGIONALE ASUPRA COMUNITĂŢILOR
TRANSILVANIEI DE NORD
REGIO Programului Operaţional Regional 2014-2020

REGIO - Programul Operaţional Regional (POR) 20142020 succede Programului Operaţional Regional 20072013 şi este unul dintre programele prin care România
poate 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 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei 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 6.10.2011, Comisia Europeană a
adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ
care va constitui cadrul de implementare a
Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020.
Propunerile sunt concepute pentru a consolida
dimensiunea strategică a politicii şi pentru a se
asigura că investiţiile UE sunt orientate către
obiectivele europene pe termen lung privind
creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.
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:
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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:


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.
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.
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 sunt:

Sprijin pentru
întreprinderile mici
şi mijlocii (IMM-uri)

Agenda digitală

Economie cu emisii
reduse de carbon

Inovare şi cercetare
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ACTIVITĂŢI DE EVALUARE, SELECŢIE ŞI CONTRACTARE A OPERAŢIUNILOR /
PROIECTELOR PRIMITE ÎN CADRUL POR 2014-2020 ÎN ANUL 2019
Departamentul Evaluare, Selecţie, Contractare din cadrul Direcţiei de Implementare POR are ca
responsabilităţi evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor depuse în sistemul informatic
MySMIS, proiecte prin care se solicita finanţare nerambursabilă.
Activitatea departamentului este una complexă deoarece proiectele depuse parcurg 3 etape de
verificare efectivă până ajung să fie semnate contractele de finanţare. Aceste etape de verificare,
ce ţin de etapa anterioară contractării efective, sunt:
a) Verificarea conformităţii administrative şi eligibiliăţii; experţii se asigură că proiectul
depus îndeplineşte toate condiţiile de eligibilitate menţionate în ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte în cauză;
b) Evaluarea tehnico-financiară; experţii verifică proiectul din punct de vedere financiar şi
tehnic, analizează planul de afaceri/parametrii financiari ai proiectului şi cât de realiste
sunt previziunile de dezvoltare / îmbunătăţirile de care vor bucura benficiarii sau
comunităţile în numele cărora sunt depuse proiectele;
c) Contractarea; experţii se asigură, înca o dată, că sunt îndeplinite toate condiţiile de
eligibilitate (administrativă / financiară) pentru proiectul în cauză, completează contractul
de finanţare, asumat prin semnătură olografică de către reprezentantul legal al OI ADR
Nord-Vest; odată completat, contractul este trimis, în 3 exemplare originale la AM POR.
Ulterior cele 3 exemplare se întorc semnate de către AM POR iar OI ADR Nord-Vest are
grijă ca beneficiarul să fie convocat pentru semnarea contractului de finanţare, care intră
în vigoare, la data semnării de către ultima parte care îl semnează.
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Activitatea Departamentului Evaluarea Selecţie Contractare proiecte din cadrul
Direcţiei Implementare POR în cifre - 2019
 36 cereri de finanţare depuse prin aplicaţia MySMIS
 95 cereri de finanţare verificate din punct de vedere a conformității
administrative şi al eligibilităţii
 127 cereri de finanţare evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar
 137 vizite pe teren efectuate și întocmirea rapoartelor aferente din care: 128
vizite in etapa ETF și 9 vizite pe teren în etapa precontractuală
 160 contracte de finanţare au fost întocmite şi trimise la AM POR
 197 contracte semnate (21% din nr total de contracte semnate), în valoare totală
de 3.085.968.681,40 lei din care asistenţa fiananciară nerambursabilă reprezintă
2.490.607.979,22 lei
 15 rapoarte de progres săptamânale și 52 rapoarte de progres lunare întocmite și
transmise la AMPOR

 95 cereri de finanţare verificate din punct de vedere a
conformității administrative şi al eligibilităţii
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon

5 cereri de finanțare

7 cereri de finanțare

PI 1.1.A - entitati de inovare si transfer tehnologic - 3
PI 1.1.B - Parcuri științifice și tehnologice - 2

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile
44 cereri de finanțare
PI 4.1. - reducerea emisiilor de carbon - 16
PI4.2. - imbunatatire mediu urban - 16
PI4.3. - regenerare comunitati defavorizate - 3
PI4.4. - crese - 5
PI4.5. - licee tehnologice - 4

PI 3.1.A – Fotovoltaice - 1
PI 3.1.C - iluminat public - 5
PI 3.2. - dezvoltare urbana - 1

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale
27 cereri de finanțare
PI 8.1/8.1A - ambulatorii - 19
PI 8.1./8.3 C - copii - 8

Axa Prioritară 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educaționale
12 cereri de finanțare
PI 10.1/10.3 universitati - 1
PI 10.1.A anteprescolar si prescolar - 10
PI 10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic - 1
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 127 cereri de finanţare evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului
tehnologic

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon

4 cereri de finanțare

31 cereri de finanțare

PI 1.1.A - entitati de inovare si transfer tehnologic - 3
PI 1.1.B - parcuri științifice și tehnologice - 1

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile
PI
PI
PI
PI
PI

4.1. - 4.2.
- 4.3.
- 4.4.
- 4.5.

34 cereri de finanțare
reducerea emisiilor de carbon - 13
imbunatatire mediu urban - 14
regenerare comunitati defavorizate - 2
crese - 4
licee tehnologice - 1

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale

PI 3.1.A – eficiență energetică blocuri - 27
PI 3.1.C - iluminat public - 4

Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
1 cerere de finanțare
PI 5.2. - terenuri degradate - 1

Axa Prioritară 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educaționale
23 cereri de finanțare

34 cereri de finanțare
PI 8.1/8.1A ambulatorii - 26
PI 8.1./8.3 C copii - 8

PI 10.1/10.3 universitati - 1
PI 10.1.A anteprescolar si prescolar - 21
PI 10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic - 1
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 137 vizite pe teren efectuate și întocmirea rapoartelor aferente
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului
tehnologic

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii

4 vizite în etapa ETF

9 vizite în etapa precontractuală

PI 1.1.A - entitati de inovare si transfer tehnologic - 3
PI 1.1.B - Parcuri științifice și tehnologice - 1

PI 2.1.B - incubatoare de afaceri - 9

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon
PI
PI
PI
PI
PI

32 vizite în etapa ETF
PI 3.1.A – eficiență energetică blocuri - 28
PI 3.1.C - iluminat public - 4

Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural

4.1. - 4.2.
- 4.3.
- 4.4.
- 4.5.

34 vizite în etapa ETF
reducerea emisiilor de carbon - 13
imbunatatire mediu urban - 14
regenerare comunitati defavorizate - 2
crese - 4
licee tehnologice - 1

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale
34 vizite în etapa ETF

1 vizită în etapa ETF
PI 5.2. - terenuri degradate - 1

PI 8.1/8.1A ambulatorii - 26
PI 8.1./8.3 C copii - 8

Axa Prioritară 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educaționale
23 vizite în etapa ETF
PI 10.1/10.3 universitati - 1
PI 10.1.A anteprescolar si prescolar - 21
PI 10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic - 1
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160 contracte de finanţare au fost întocmite şi trimise la AM POR

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii

1 documentație de contractare

8 documentații de contractare

PI 1.1.B - Parcuri științifice și tehnologice - 1
PI 2.1.B - incubatoare de afaceri - 8

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile

45 documentații de contractare
PI 3.1.A – eficiență energetică blocuri - 36
PI 3.1.A – Fotovoltaice - 1
PI 3.1.C - iluminat public - 4
PI 3.2. - dezvoltare urbana - 4

PI
PI
PI
PI
PI

Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural

31 documentații de contractare
reducerea emisiilor de carbon - 14
imbunatatire mediu urban - 11
regenerare comunitati defavorizate - 2
crese - 1
licee tehnologice - 3

Axa Prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere de importanţă regională
12 documentație de contractare

1 documentație de contractare

PI 6.1. - modernizare drumuri județene SUERD - 12

PI 5.2. - terenuri degradate - 1

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale

Axa Prioritară 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educaționale
42 documentație de contractare

20 documentație de contractare
PI 8.1/8.1A ambulatorii - 12
PI 8.1./8.3 C copii - 8

4.1. - 4.2.
- 4.3.
- 4.4.
- 4.5.

PI
PI
PI
PI

10.1/10.3 universitati - 1
10.1.A anteprescolar si prescolar - 24
10.1.B OS 10.1 inv. Obligatoriu - 15
10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic - 2
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197 de contracte de finanțare
semnate
în valoare totală de

3.085.968.681,40 lei
din care

2.490.607.979,22 lei
asistenţă financiară nerambursabilă
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii

2 contracte de finanțare

21 contracte de finanțare

PI 1.1.A - entitati de inovare si transfer tehnologic - 2
PI 2.1.B - incubatoare de afaceri - 7
PI 2.2. - IMM-uri - 14

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon
71 contracte de finanțare
PI 3.1.A – eficiență energetică blocuri - 49
PI 3.1.A – fotovoltaice - 1
PI 3.1. B - eficiență energetică cladiri publice - 9
PI 3.1.C - iluminat public - 4
PI 3.2. - dezvoltare urbana - 8

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile
34 contracte de finanțare
PI
PI
PI
PI
PI

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

-

reducerea emisiilor de carbon - 12
imbunatatire mediu urban - 8
regenerare comunitati defavorizate - 3
crese - 6
licee tehnologice - 5

Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural

Axa Prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere de importanţă regională

1 contract de finanțare

14 contracte de finanțare

PI 5.2. - terenuri degradate - 1

PI 6.1. - modernizare drumuri județene SUERD - 14

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale

Axa Prioritară 10 - Imbunatatirea infrastructurii
educaționale

24 contracte de finanțare

29 contracte de finanțare

PI 8.1/8.3 A - persoane varstnice - 10
PI 8.1./8.2.B – UPU - 3
PI 8.1/8.1A – ambulatorii - 11

PI
PI
PI
PI

10.1/10.3 – universitati - 1
10.1.A - anteprescolar si prescolar - 19
10.1.B OS 10.1 - inv. obligatoriu - 8
10.1B/OS10.2 - inv. prof. si tehnic - 1

Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor
mici și mijlocii
1 contract de finanțare
PI 13.1 – osașe mici și mijlocii - 1
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ACTIVITĂȚI DE VERIFICARE A CHELTUIELILOR
AFERENTE POR 2014 – 2020 ÎN ANUL 2019
Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte din cadrul Direcţiei Implementare POR asigură
verificarea temeinică a tuturor cheltuielilor solicitate la plată de către beneficiari POR (publici sau
privaţi) în cadrul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată. Experţii se asigură ca sumele de bani pe
care beneficiarii le solicită să le fie plătite în cadrului contractului de finanţare sunt în conformitate
cu valorile din contract şi ca sunt eligibile din toate punctele de vedere (tehnic, valoric, procedural).
Odată aprobată o cerere de prefinanţare/rambursare/plată aceasta este trimisă la AM POR care, după
ce face propriile verificări, dispune plata către beneficiar.
În anul 2019, ţinta absorbţiei din fonduri europene prin POR 2014-2020 asumată de OI
ADR Nord-Vest a fost de 83.510.000 EURO din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR); absorbţia efectiv realizată a fost de fapt de 169.934.403,51 EUR din FEDR.

RATA ABSORBŢIEI = 203,48%

2.460 de cereri de prefinanţare, de rambursare
și cereri de plată verificate,
valoare totală ajutor financiar nerambursabil
(AFN) : 1,387 miliarde lei
AFN = FEDR + bugetul naţional
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Activitatea Departamentului Verificare Cheltuieli Proiecte
din cadrul Direcţiei Implementare POR în cifre - 2019
 2.460 de cereri de prefinanţare, de rambursare și cereri de plată verificate și
transmise la AMPOR
 656 de vizite de verificare la fața locului
- 238 vizite inițiale, realizate cu ocazia depunerii primei cereri de rambursare
- 252 de vizite au fost efectuate cu ocazia depunerii cererii de rambursare finale
- 166 au reprezentat verificări intermediare la fața locului
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

PI2.1.A microintreprinderi

1 cerere de prefinanţare

AFN = 100.000 lei

Valoare totală AFN

232 cereri de plată

AFN = 70.229.388 lei

avizată:

585 cereri de rambursare AFN = 126.883.432 lei

197.212.820 lei
Valoare totală AFN

PI2.1.B incubatoare de afaceri

PI2.2 IMM-uri

2 cereri de plată

AFN = 35.989 lei

avizată:

6 cereri de rambursare AFN = 200.787 lei

236.775 lei

2 cereri de prefinanţare

AFN = 1.075.831 lei

Valoare totală AFN

232 cereri de plată

AFN = 139.935.290 lei

avizată:

592 cereri de rambursare AFN = 278.098.449 lei

419.109.571 lei

Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
AFN = 8.489.205 lei

Valoare totală AFN
avizată:

PI 3.1.A eficiență energetică

35 cereri de plată

blocuri

113 cereri de rambursare AFN = 24.550.219,5 lei

33.039.424 lei

14 cerere de prefinanţare AFN = 5.098.415 lei

Valoare totală AFN

PI 3.1.B eficiență energetică

10 cereri de plată

AFN = 3.274.941 lei

avizată:

autoritati publice

97 cereri de rambursare

AFN = 16.635.823 lei

25.009.178 lei
Valoare totală AFN

PI 3.2.C iluminat public

3 cereri de rambursare

AFN = 217.004 lei

avizată:
217.004 lei

PI 3.2.C dezvoltare urbană

16 cereri de prefinanţare AFN = 40.887.170 lei

Valoare totală AFN

24 cereri de plată
72 cereri de rambursare

avizată:
171.787.909 lei

AFN = 50.525.586 lei
AFN = 80.375.153 lei
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Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

PI 4.1 reducerea emisiilor

4 cerere de prefinanţare AFN = 30.063.885 lei
2 cereri de plată
AFN = 2.317.826 lei

Valoare totală AFN
avizată:

de carbon

32 cereri de rambursare

156.292.812 lei

AFN = 123.911.101 lei

Valoare totală AFN
PI 4.2. imbunatatire mediu

3 cereri de rambursare

AFN = 432.476 lei

Urban

avizată:
432.476 lei

4 cerere de prefinanţare AFN = 1.129.337 lei
PI 4.3. regenerare comunitati
defavorizate

avizată:
8 cereri de rambursare

PI 4.4. educație APL - creșe

AFN = 1.258.007 lei

2.387.344 lei

3 cereri de prefinanţare AFN = 1.035.683 lei

Valoare totală AFN

3 cereri de plată

avizată:

AFN = 1.339.977 lei

12 cereri de rambursare AFN = 5.070.730 lei

7.446.389 lei

3 cereri de prefinanţare

Valoare totală AFN

AFN = 1.748.397 lei

PI 4.5. educație APL
licee tehnologice

Valoare totală AFN

avizată:
3 cereri de rambursare

AFN = 7.585.299 lei

9.333.696 lei

Axa Prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniuliui cultural

PI 5.1 - patrimoniu cultural

23 cereri de prefinanţare

AFN = 27.543.304 lei

Valoare totală AFN

31 cereri de plată

AFN = 21.401.749 lei

avizată:

102 cereri de rambursare

AFN = 63.233.244 lei

112.178.297 lei

2 cereri de prefinanţare
PI 5.2 - terenuri degradate

5 cereri de plată
19 cereri de rambursare

AFN = 1.516.539 lei
AFN = 3.463.346 lei
AFN = 6.287.179 lei

Valoare totală AFN
avizată:
11.267.063 lei

Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

PI 6.1 – modernizare

drumuri judetene

2 cereri de prefinanţare

AFN = 33.586.000 lei

Valoare totală AFN

3 cereri de plată
60 cereri de rambursare

AFN = 6.792.933 lei
AFN = 134.024.357 lei

avizată:
174.403.290 lei
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Axa Prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
2 cerere de prefinanţare AFN = 2.454.811 lei

Valoare totală AFN

5 cereri de rambursare

avizată:
3.701.872 lei

PI 7.1 - turism
AFN = 1.247.061 lei

Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
1 cerere de prefinanţare

AFN = 880.000 lei

14 cereri de rambursare

AFN = 16.590.257 lei

11 cereri de rambursare

AFN = 16.946.303 lei

Valoare totală AFN
avizată:
16.946.303 lei

3 cerere de prefinanţare

AFN = 295.000 lei

Valoare totală AFN

3 cereri de plată

AFN = 796.827 lei

avizată:

11 cereri de rambursare

AFN = 1.435.926 lei

69.971.482,13 lei

PI 8.1A ambulatorii

PI 8.2B UPU

PI 8.3 A persoane varstnice

Valoare totală AFN
avizată:
17.470.257 lei

Axa Prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educationale
4 cerere de prefinanţare

AFN = 948.450 lei

Valoare totală AFN

PI 10.1.A învățământ

4 cereri de plată

AFN = 4.835.754 lei

avizată:

anteprescolar si prescolar

17 cereri de rambursare

AFN = 14.101.491 lei

19.885.695 lei

1 cerere de prefinanţare

AFN = 316.446 lei

Valoare totală AFN

2 cereri de rambursare

AFN = 163.244 lei

avizată:
479.690 lei

PI 10.2 inv. prof. si tehnic

Valoare totală AFN
PI 10.3 universitati

5 cereri de rambursare

AFN = 491.733 lei

avizată:
491.733 lei
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Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
PI 13.1 – orase mici și

2 cerere de prefinanţare

AFN = 3.800.000 lei

Valoare totală AFN

mijlocii

6 cereri de plată

AFN = 144.185 lei

avizată:

9 cereri de rambursare

AFN = 1.280.930 lei

5.225.114 lei

CERERI PREFINANȚARE

CERERI PLATĂ

CERERI DE RAMBURSARE

Nr.
cereri

Valoare AFN
avizată (lei)

Nr.
cereri

Valoare AFN
avizată (lei)

Nr.
cereri

Valoare AFN
avizată (lei)

87

152.479.267

592

313.582.995

1.781

921.020.204
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ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE AFERENTE POR 2014 – 2020
ÎN ANUL 2019
Departamentul Monitorizare Proiecte din cadrul Direcţiei Implementare POR 2014-2020 a
monitorizat 713 proiecte, pentru care s-au verificat rapoartele de progres şi s-au efectuat
vizitele trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare şi a
proiectelor nefuncţionale – conform Instrucţiunilor AM PO I.144 si I.146.

1.830 rapoarte de progres verificate şi
avizate

838 de vizite semestriale de
monitorizare efectuate

838 rapoarte de vizită elaborate

1.041 modificări de contract (prin
notificări) verificate/avizate

289 modificări de contract (prin act
adiţional) verificate/avizate
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Pentru fiecare proiect prevazut în planul de monitorizare se realizează o vizită de
monitorizare conform procedurii. Cu această ocazie ofiţerul de monitorizare, de comun
acord cu beneficiarul, stabileste acţiunile corective necesare şi termene pentru realizarea
acţiunilor şi recomandărilor stabilite în cursul vizitei.
La finalizarea vizitei de monitorizare, ofiţerul responsabil completează raportul de vizită, iar
după aprobarea acestuia, elaborează o scrisoare de notificare către beneficiar pentru
comunicarea măsurilor ce trebuie implementate până la următorul raport de progres.
Contractele de finanţare încheiate pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora şi
în condiţiile prevăzute de acestea, dacă circumstanţele care afectează executarea
proiectelor s-au schimbat, atunci când este cazul.
Conform prevederilor Contractului de finantare, modificarea contractului se poate face prin
act aditional sau prin notificare, în cazurile expres precizate prin contract.
În perioada de raportare au fost înregistrate si procesate un numar de 1041 de solicitări ale
beneficiarilor de modificare a contractelor de finantare prin notificare, fiecare dintre aceste
solicitări presupune parcurgerea de către ofiţerul de monitorizare responsabil a
urmatoarelor etape:
Analizarea solicitarii beneficiarului, în ceea priveşte respectarea
contractului de finanţare şi prevederile din cererea de finanţare;

clauzelor

Solicitarea de clarificări către beneficiar, atunci când este cazul;
Deblocarea în MySMIS a secţiunilor din cererea de finantare care urmează să fie
modificate;
Verificarea modificărilor efectuate de către beneficiar;
Avizarea solicitării şi închiderea în MySMIS a acesteia;
Transmiterea către AM POR a solicitării însoţită de avizul OI.
Tot în perioada de raportare au fost înregistrate, procesate și transmise la AM POR un număr
de 289 de solicitări ale beneficiarilor si ale AM POR, de modificare a contractelor de
finanţare prin act adițional, conform prevederilor din contractul de finanaţare şi
procedurilor aplicabile.
Fiecare dintre aceste solicitări presupune parcurgerea de către ofiţerul de monitorizare
responsabil a următoarelor etape:
Analizarea solicitării beneficiarului, în ce priveşte respectarea clauzelor contractului
de finanţare şi prevederile din cererea de finanţare;
Solicitarea de clarificari către beneficiar, când este cazul;
Deblocarea în MySMIS a secţiunilor care urmează să fie modificate din cererea de
finanţare;
Verificarea modificărilor efectuate de către beneficiari;
Întocmirea actului adiţional şi anexelor acestuia;
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Întocmirea Notei de solicitare act adiţional către AM POR;
Transmiterea către AM POR a actului adiţionmal şi solicitării beneficiarului, însoţită
de Nota de solicitare act adiţional întocmită de OI;
Închiderea în MySMIS a modificării prin act adiţional.
Introducerea şi validarea în MySMIS a următoarelor documente:
Rapoartele de progres finale ale beneficiarilor;
Indicatorii realizaţi în cadrul fiecărui proiect finalizat;
Rapoartele de vizită finală, întocmite de către ofițerii de monitorizare;
Notele de finalizare ale proiectelor, întocmite de către ofițerii
monitorizare;
 Informații relevante privind finalizarea proiectelor.





AXA /
domeniul Nr
Nr. crt.
major de
proiecte
intervenţie

Număr
Număr
Număr
acte
cereri acte Număr
Număr
acte
adiţionale
adiţionale notificări notificări
perioada adiţionale perioada
perioada perioada
perioada
precedenta
curenta
precedenta curenta
curenta
(nesemnate)
(agregat)

1

1/1.1

76

169

0

0

562

0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/1.2
2/2.1
3/3.1
3/3.2
3/3.3
3/3.4
4/4.1
4/4.3
5/5.1
5/5.2
TOTAL

47
14
14
28
3
85
14
412
12
8

73
52
31
34
2
79
24
131
28
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217
123
66
92
14
247
57
663
62
53

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

de

713

ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR TRIMESTRIALE DE MONITORIZARE ALE OI ADR Nord-Vest
În cursul anului 2018 au fost întocmite şi transmise la AM POR 4 Rapoarte trimestriale de
monitorizare POR 2014-2020.
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ACTIVITĂȚI DE VERIFICARE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONFLICT DE INTERESE
AFERENTE POR 2014 – 2020
Verificarea achiziţiilor publice efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă
prin REGIO POR 2014 -2020 este realizată de departamentul de specialitate. Această
activitate este parte integrantă a etapei de verificare şi este extrem de importantă pentru
asigurarea corectitudinii, transparenţei şi evitării conflictului de interese în cadrul
procesului de finanţare nerambursabilă din fonduri europene.

Pe parcursul anului 2019 activitatea de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictelor de
interese a presupus :
Verificarea şi avizarea a 1.908 de achiziţii
directe

Întocmirea a 1.540 de fişe de conformitate
a achiziţiilor

Verificarea şi avizarea a 981 proceduri de achiziţii
(815 proceduri competitive şi 166 proceduri de achiziţii publice)

Verificarea şi avizarea a 508 acte adiționale (278 de acte adiționale încheiate
la contractele atribuite prin proceduri competitive şi 230 de acte adiționale
încheiate la contractele atribuite prin proceduri de achiziţii publice)
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Exemplificare dosar achiziţie POR 2014-2020
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Situația contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 și gradul de contractare în perioana ianuarie - decembrie 2019
Axa prioritara

Prioritatea de investitii

Nr. Apel

Nr
contracte
semnate

valoare totala,
Mil LEI

valoare
solicitata,
Mil LEI

Alocare
apel/regiuneMil
LEI

% acoperire
alocare
apel/regiune

1 - Promovarea transferului tehnologic

1.1.A - entitati de inovare si
transfer tehnologic

1

2

47,011

23,544

23,6777

99,44%

2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii

3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute
de carbon

4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

2.2. IMM-uri

1

14

75,402

39,704

494,586

8,03%

2.1.B incubatoare de afaceri

1

7

148,073

72,246

80,669

89,56%

3.1. A blocuri

2

49

227,371

128,267

179,061

71,63%

3.1.A Fotovoltaice

1

1

76,859

73,128

73,128

100,00%

3.1. B cladiri publice

1

9

58,723

50,867

234,482

21,69%

3.1.C iluminat public

1

4

46,044

44,409

55,836

79,53%

3.2. dezvoltare urbana

1

7

144,261

130,849

219,525

59,61%

3.2. dezvoltare urbana proiecte
nefinalizate

1

1

22,498

20,861

723,847

2,88%

4.1. reducerea emisiilor de
carbon

1

12

469,096

259,279

723,847

35,82%

4.2. imbunatatire mediu urban

1

8

69,962

52,247

80,427

64,96%

4.3. regenerare comunitati
defavorizate

1

3

17,618

15,955

37,801

42,21%

4.4. crese

1

6

33,815

21,029

4.5. licee tehnologice

1

5

73,555

40,427

5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.2. terenuri degradate

2

1

13,367

13,010

6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională

6.1. modernizare drumuri
judetene proiecte SUERD

1

14

1.103,41

8.1/8.3 A persoane varstnice

1

10

27,972

26,199

8.1/8.1A ambulatorii

1

11

149,298

99,735

8.1./8.2.B UPU

1

3

31,517

19,992

10.1.B OS 10.1 inv. Obligatoriu

1

8

92,781

68,991

10.1/10.3 universitati

1

10.1.A anteprescolar si prescolar

42,79%
49,141

8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

TOTAL

48,282

26,95%

1.050,06

100,00%

18,634

140,60%

114,220

87,32%

295,426

6,77%

52,559

131,26%

46,873

62,70%

56,037

98,63%

1

29,991

29,391

1

19

60,902

55,272

10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic

1

1

12,45

12,142

12,544

96,80%

13.1 orase mici si mijlocii

1

18,706

132,831

14,08%

10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

1.050,061

82,27%

1

197

19,191

3.051,165

2.366,311

alocare nationala
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Situația contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest și gradul de contractare până la data de 31.12.2019
Axa prioritara

Prioritatea de investitii

Nr. Apel

Nr
contracte
semnate

valoare totala,
Mil LEI

valoare
solicitata,
Mil LEI

Alocare
apel/regiuneMil
LEI

% acoperire
alocare
apel/regiune

1 - Promovarea transferului tehnologic

1.1.A - entitati de inovare si
transfer tehnologic

1

2

47,010

23,544

23,6777

99%

2.1.A microintreprinderi

1

344

349,606

232,693

241,202

96,47%

2.2. IMM-uri

1

207

1110,030

603,636

494,586

122,05%

2.1.B incubatoare de afaceri

1

7

148,072

72,246

80,669

89,56%

3.1. A blocuri

1

18

81,793

45,771

2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii

25,56%
179,061

3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute
de carbon

4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

3.1. A blocuri

2

49

227,371

128,267

71,63%

3.1.A Fotovoltaice

1

1

76,859

73,128

73,128

100,00%

3.1. B cladiri publice

1

56

499,096

414,367

234,482

176,72%

3.1.C iluminat public

1

7

112,427

128,267

55,836

229,72%

3.2. dezvoltare urbana

1

20

574,699

550,407

219,525

250,73%

3.2. dezvoltare urbana proiecte
nefinalizate

1

8

196,892

179,535

723,847

24,80%

4.1. reducerea emisiilor de
carbon

1

15

731,695

616,626

4.1. reducerea emisiilor de
carbon proiecte nefinalizate

1

11

746,363

575,122

4.2. imbunatatire mediu urban

1

8

69,962

52,247

80,427

64,96%

4.3. regenerare comunitati
defavorizate

1

5

22,729

20,956

37,801

55,44%

4.4. crese

1

10

52,717

36,891

85,19%
723,847
79,45%

75,07%
49,141

4.5. licee tehnologice

1

6

76,202

43,544

88,61%
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Axa prioritara

5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii

Nr. Apel

Nr
contracte
semnate

valoare totala,
Mil LEI

valoare
solicitata,
Mil LEI

5.1. patrimoniu cultural

1

21

273,021

255,159

Alocare
apel/regiuneMil
LEI

% acoperire
alocare
apel/regiune
132,58%

192,461

5.1. patrimoniu cultural proiecte
nefinalizate

1

5

57,362

50,803

5.2. terenuri degradate

1

3

14,954

14,253

26,40%
29,52%
48,282

6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională

7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului

8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

5.2. terenuri degradate

2

7

72,559

70,004

6.1. modernizare drumuri
judetane

1

4

480,121

450,026

6.1. modernizare drumuri
judetene

2

9

889,495

863,019

6.1. modernizare drumuri
judetene proiecte nefinalizate

1

18

1.039,94

980,062

7.1. turism

1

1

14,421

TOTAL

89,52%
502,698
171,68%
777,290

12,675

126,09%
22,52%

56,275
7.1. turism

2

8.1/8.3 A persoane varstnice

1

8.1.A - ambulatorii proiecte
nefinalizate

1

8.1/8.1A ambulatorii

1

8.2.B - proiecte nefinalizate

1

8.1./8.2.B UPU

1

10.1.B OS 10.1 inv. Obligatoriu

1

10.1/10.3 universitati

1

10.1.A anteprescolar si prescolar

1

10.1B/OS10.2. inv. prof. si tehnic

1

13.1 orase mici si mijlocii

1

10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

144,99%

4

88,604

86,796

11

30,210

28,305

7

119,893

105,356

11

149,298

99,735

5

81,598

72,750

3

31,517

19,992

9

112,463

88,263

3

70,49

68,504

19

60,901

55,272

1

12,45

12,142

6

116,886

114,312

921

8.839,70

7.244,67

154,24%
18,634

151,90%
92,24%

114,220
87,32%
215,325

33,79%

295,426

6,77%

52,559

167,93%

46,873

146,15%

56,037

98,63%

12,544

96,80%

132,831

86,06%
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alocare nationala
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PLATFORMA DE MONITORIZARE REGIO

Scopul platformei este cel de a obţine informaţii în timp real despre stadiul implementării proiectelor
finanţate prin POR 2014-2020, realizându-se îmbunătăţirea procesului de gestionare a implementarii
proiectelor prin:
 detectarea din timp a posibilelor probleme în implementare astfel încât să se poată asigura
intervenţia rapidă în vederea eliminării acestora şi minimizarea efectelor negative;


instrument de prevenire a eventualelor erori în implementare, determinate de depășirea unor
termene impuse prin clauzele contractului de finanţare;



o mai bună previziune a fluxurilor financiare în relaţia Beneficiari – OI ;



calcularea automată și în timp real a economiilor pe proiecte, generate în urma atribuirii
contractelor de achiziţie, care vor putea fi realocate pentru încheierea de noi contracte de
achiziţii;



posibilitatea planificării resurselor necesare lucrărilor de execuţie.
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Exemplificare interfaţă Platforma de monitorizare REGIO
În perioada septembrie 2018 - decembrie 2019 :
a)

s-a efectuat încărcarea Platformei cu un număr de 912 proiecte contractate la nivelul ADR
Nord-Vest;

b) prin identificarea unor nereguli (erori de editare, modificări ale planurilor de achiziţii sau a
graficelor de rambursare care nu au fost notificate) s-a realizat actualizarea acestora şi
înştiinţarea din timp a beneficiarilor pentru remedierea acestora;
c)

s-au folosit informaţii din secţiunea Planul de achiziţie (nr. achiziţii, statusul lor, economiile
realizate) pentru întocmirea raportului de monitorizare trimestrial şi din secţiunea Graficul
valoric pentru realizarea previziunilor fluxurilor de fonduri pentru lunile curente.

Pe lângă Modulul Financiar din cadrul Platformei Regio deja uitilizat, începând cu data de
26.06.2019 s-a lansat MODULUL TEHNIC al Platformei. În acest sens s-a organizat o sesiune de
instruire a beneficiarilor contractelor de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 20142020 pentru uitizarea acestuia.
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Pe parcursul implementarii proiectului privind „PLATFORMA MONITORIZARE POR”, s-a constatat
oportunitatea de a suplimenta functiile respectivei platforme prin intoducerea in cadrul acesteia a
unui MODUL TEHNIC, pentru monitorizarea tehnica a proiectelor, prin colectarea sistematica (zilnica)
de informatii privind modul de desfasurare a lucrarilor de executie, pentru contractele de finantare
mari, care au in planul de achizitii unul sau mai multe contracte de lucrari.
In acest sens, se analizeaza si se utilizeaza aceste informatii in scopul urmariirii stadiului indeplinirii
indicatorilor proiectelor, precum si atingerea rezultatelor si obiectivelor acestora.
Pe langa functiile deja existente ale Platformei de Monitorizare POR, MODULUL TEHNIC, genereaza
un grafic de executie propus si pe baza informatiilor introduse zilnic prin jurnalele de santier,
genereaza un grafic de executie realizat, in baza caruia se poate analiza in timp real stadiul de
implementare a proiectelor strategice, la nivelul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest. De
asemenea, prin arhivele digitale se faciliteaza accesul tuturor factorilor implicati in derularea
proiectelor, atat la documentele aferente proiectelor aflate in implemenare (Cartea Tehnica a
Constructiei), cat si la ducumentele aferente Contractului de Finantare.
Prin Modulul Tehnic se urmaresc contractele de finantare, incheiate la nivelul Agentiei de Dezvoltare
Regionala Nord-Vest, cu o valoare peste medie si care sunt cele mai expuse riscurilor. Astfel acest
modul urmareste si avertizeaza posibilele probleme aparute in perioada de implementare si de
durabilitate, astfel incat sa se poata asigura interventia rapida in vederea eliminarii problemelor sau
minimalizarii efectelor negative, in special la contractele de executie lucrari care sunt cele mai
expuse acestor riscuri.
De asemenea, în vederea

îmbunătățirii funcționalității Platformei de Monitorizare Regio, s-au

suplimentat funcțiile acesteia prin introducerea MODULULUI RAPORT DE PROGRES/RAPORT DE
DURABILITATE care va facilita monitorizarea proiectelor prin colectarea sistematica de catre
Organismul Intermediar (trimestriala in perioada de implementare/anuala pe perioada postimplementare) de informatii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectelor şi
probleme întâmpinate pe parcursul derulării, in perioada de implementare si informatii privind
situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectelor pe
perioada post-implementare, in conformitate cu Procedura de Monitorizare AM POR.
Implementarea Modulului de raport de progres/durabilitate va avea ca efect optimizarea
implementarii si monitorizarii proiectelor, generand statistici exacte legate de achizitii, economii,
stadiul implementarii proiectelor, contractele semnate , si a tuturor datelor necesare realizarii unor
raportari cat mai exacte ale situatiilor proiectelor, individual, pe prioritati de investitie sau axe.
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Raportarile la nivel de OI vor fi mult mai precise, mai orientate , putand fi generate in orice moment pe
orice esantion dorit.
Prezentarea generală a MODULULUI RAPORT DE PROGRES/RAPORT DE DURABILITATE a avut loc cu
ocazia desfășurării ZILEI REGIO, din data de 25 septembrie 2019.
Proiectele prioritare – sunt proiecte finanțate prin POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, a
căror implementare poate influența semnificativ gradul de absorbție realizat în regiune datorită valorii
eligibile mari a acestora. Platforma de monitorizare REGIO contribuie semnificativ la identificarea din
timp a oricaror probleme in perioada de implementare şi evitarea unor întârzieri majore în finalizarea cu
success a proiectelor.

Valoare eligibilă /
Valoare rambursată la 31.12.2019
2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 10.1 10.2 10.3 13.1
Valoare totala eligibilă

Valoare totala rambursată la 31.12.2019

Sunt considerate proiecte prioritare cele finanțate în cadrul priorităților de investiții:
P.I. 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă –
21 proiecte cu valoare eligibilă de 567 mil lei;
P.I. 3.2 - proiecte nefinalizate- Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă – 7 proiecte cu valoare eligibilă de 162 mil lei;
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P.I. 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă – 15 proiecte cu valoare eligibilă de 652 mil lei
P.I. 4.1. – proiecte nefinalizate - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - 11 proiecte cu valoare eligibilă de 587
mil lei
P.I. 4.2. - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate
din muncipiile reședință de judeţ – 8 proiecte cu valoare eligibilă de 66 mil lei
P.I. 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 21 proiecte cu valoare eligibilă de 259 mil lei;
P.I. 5.1. – proiecte nefinalizate - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural - 5 proiecte cu valoare eligibilă de 52 mil lei;

P.I. 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - 13 proiecte cu valoare eligibilă de 1.340 mil lei
P.I. 6.1. – proiecte nefinalizate - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - 18 proiecte cu valoare eligibilă de
1.000 mil lei.

P.I. 7.1. - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului - 5 proiecte cu valoare
eligibilă de 102 mil lei

P.I. 10.1 - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – 27 proiecte cu valoare eligibilă
de 203 mil lei

P.I. 10.2 - Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot
parcursul vietii - 1 proiect cu valoare eligibilă de 12 mil lei
P.I. 10.3 - Cresterea relevanței învatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si
sectoarele economice competitive - 3 proiecte cu valoare eligibilă de 70 mil lei
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Priorităţi de
investiţie

Nr.
contracte

Valoare totală
contract

Valoare eligibilă

Valoare
rambursată la
31.12.2019

3.2

28

767.097.419,37

728.764.891,10

76.290.097,99

4.1

26

1.481.058.960,49

1.238.606.113,04

265.875.912,07

21,61%

4.2

8

69.962.169,06

66.191.417,76

126.529,86

0,24%

5.1

26

352.168.007,78

310.896.446,06

97.762.247,54

30,60%

6.1

31

2.428.555.039,11

2.339.907.442,04

523.019.684,76

21,79%

7.1

5

103.024.624,65

101.503.017,64

1.455.049,08

1,43%

10.1

27

232210591,26

203.411.796,86

22.072.218,75

10.2

1

12.450.395,91

12.389.824,91

162.804,65

1,31%

10.3

3

70.469.337,31

69.902.369,07

469.489,48

0,67%

155

5.516.996.544,94

5.071.573.318,48

987.234.034,18

19,20%

Procent de
realizare
10,47%

10,84%

Valoare eligibilă /
Valoare rambursată la 31.12.2019
2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00
3.2

4.1

4.2

5.1

Valoare totala eligibilă

6.1

7.1

10.1

10.2

10.3

Valoare rambursată la 31.12.2019
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ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI SMIS
(SMIS = SISTEM DE MONITORIZARE A INSTRUMENTELOR STRUCTURALE)
Asigurarea suportului tehnic în aplicaţia MySMIS 2014 atât pentru beneficiari cât şi pentru anagajaţii
Agenţiei - Aproximativ 1.200 de răspunsuri pentru solicitările de Help-Desk (mail si telefonic).
Raportarea erorilor apărute în programul MySMIS 2014 la dezvoltatorul aplicaţiei - (aproximativ 100
email-uri cu diferite probleme (bug-uri) în sistem, raportate de către beneficiari sau colegii din
Agenție).
Instruirea noilor experţi angajaţi în folosirea programului MySMIS 2014 şi a experţilor în diversele
module ale aplicaţiei, pe măsură ce acestea devin funcţionale şi sunt puse la dispoziţia OI sau a
beneficiarilor.
Testare

modulelor:

FrontOffice,

BackOffice

(evaluare,

contractare,

implementare,

achiziții,

comunicare) + SMIS2014.
Încărcarea în MySMIS 2014 a contractelor semnate de către beneficiari – 203 contracte
Introducerea datelor în Raportul de progres ADR-NV.
Transmiterea saptamânală şi lunară a raportului de progres ADR NV la AM POR - 12 rapoarte lunare de
progres, 52 rapoarte săptămânale, 52 situații săptămânale cu privire la stadiul de implementare a
proiectelor.

Exemplificare interfaţă sistemul informatic MySMIS2014
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Raport asupra Planului de comunicare anul 2019
ACŢIUNI REALIZATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE
Măsura

Acţiunea

Descriere



Organizare
evenimente



Informare





7 întâlniri de lucru cu beneficiari şi
potenţiali beneficiari publici şi
privaţi;
o întâlnire de lucru pe tema
comunicării Programului Operaţional
Regional 2014-2020 la care au
participat reprezentanţi din partea
OI (ADR Nord-Vest);
o
sesiune
de
întrunire
a
beneficiarilor
pentru
utilizarea
Modulului Tehnic al Platformei de
Monitorizare REGIO;
Ziua Regio;
Team Building ADR Nord-Vest;
o întâlnire de lucru pentru analiza
activităţilor ADR Nord-Vest din 2019
în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020.

Indicatori

12 evenimente cu 724
participanţi

Creare
/actualizare
website

A fost asigurată actualizarea websiteului www.nord-vest.ro.

143.037 vizite pe
website şi 33.513
vizitatori unici

Newsletter

Au fost elaborate şi transmise 12 ediţii
ale Alertei REGIO.

234 abonaţi la
newsletter

Call center dacă este
cazul

-


Birou de
informare



s-a răspuns tuturor solicitărilor
primite prin serviciul helpdesk;
s-au avizat aproximativ 2.033 de
materiale
de
informare
şi
publicitate solicitate din partea a
aproximativ 1.073 de beneficiari
publici şi privaţi;

-

Data/Perioa
da când s-a
desfăşurat
acţiunea

Obs.

ianuariedecembrie
2019

ianuariedecembrie
2019
ianuariedecembrie
2019
-

775 solicitări de
informaţii
2.033 de materiale de
informare şi
publicitate solicitate
din partea a 1.073 de
beneficiari REGIO
2014-2020 au fost
avizate

ianuariedecembrie
2019
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Măsura

Acţiunea

Publicaţii

Promovare

Relaţii
mass-media

Descriere
Au fost elaborate şi am tipărite:
 4 ediţii ale suplimentului
InfoPOR
cu
200
de
exemplare/ediţie;
 3 broşuri despre proiecte POR
cu 150 de exemplare/ediţie;
 1 afiş realizat în 10 exemplare;
 cărţi de vizită – 5.000 de
bucăţi.
 emitere comunicate și informări de
presă prin e-mail și prin website;
 o apariţie (interviu cu dl. director
Marcel Ioan Boloş) în numărul din
luna mai a revistei Agenda
Construcţiilor;
 o apariţie (interviu cu dl. director
Marcel Ioan Boloş şi articole cu
proiecte realizate în regiunea de
nord-vest prin POR 2007-2013) în
numărul de primăvară a revistei
Panorama realizată de Comisia
Europeană;
 o apariţie la TVR Cluj în cadrul
emisiunii Actual Regional (5 aprilie
2019);
 apariţii lunare (ianuarie-noiembrie)
cu proiecte dezvoltate în Regiunea
de Dezvoltare Nord-Vest în revista
Regio realizată de AMPOR;
 o prezentare a unuia dintre
beneficiarii
din
Regiunea
de
Dezvoltare Nord-Vest în cadrul
evenimentului „Investim fonduri
europene în România”, organizat de
MFE.

Indicatori

Data/Perioa
da când s-a
desfăşurat
acţiunea

7 publicaţii produse
1.250 de copii şi alte
materiale tipărite
distribuite (cărţi de
vizită şi afişe)

63 de comunicate și
informări de presă

ianuariedecembrie
2019

ianuariedecembrie
2019

Reţeaua
comunicatorilor Regio

-

-

-

Campanie
TV

-

-

-

Campanie în
presa scrisă

-

-

-

-

-

-

-

Campanie
outdoor/
indoor
Campania
online

S-a făcut licitaţie, dar prestatorul nu s-a
putut încadra în termenele de livrare,
astfel că s-a reziliat contractul de comun
acord.
S-a făcut licitaţie, dar prestatorul nu s-a
putut încadra în termenele de livrare,
astfel că s-a reziliat contractul de comun
acord.

Obs.
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Măsura

Acţiunea

Descriere

Producere
şi/sau
inscripţiona
re obiecte
promoţional
e

Agende, pixuri, stick-uri de memorie,
calendare de perete şi birou, brelocmonedă, portofele de femei şi bărbaţi,
etui pentru pixuri, plase cadou mari şi
mici şi plase de bumbac.

Alte acţiuni

Realizarea unui studiu de impact cu
privire la comunicarea POR 2014-2020

Alte acţiuni

Realizarea de servicii foto-video pentru
proiecte şi evenimente POR 2014-2020

Indicatori
- agenda A5 nedatată
Notebook USB gri AGTH6;
- pix aluminiu kiwi
AP809445;
- memory stick 64GB
Kingston;
- calendar de perete
personalizat;
- calendar de birou
personalizat;
- breloc-monedă;
- portofel de damă din
piele;
- portofel de bărbaţi din
piele;
- etui piele negru;
- pungi hârtie
personalizate;
- sacoşă cumpărături din
bumbac
- raport metodologic;
- raport de pretestare a
chestionarului;
- sondaj de opinie în
rândul publicului general;
- raport de control al
culegerii datelor;
- raport de cercetare
calitativă: focus grup
jurnalişti;
- raport de cercetare
calitativă: interviuri cu
reprezentanţi ai
autorităţilor publice din
Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest;
- raport de cercetare
calitativă: interviuri cu
reprezentanţi ai firmelor
private din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest;
- analiza comunicării ADR
Nord-Vest 2018-2019;
- raport sintetic.

4 evenimente REGIO
filmate şi fotografiate şi
12 filme de promovare
a unor proiecte REGIO.

Data/Perioa
da când s-a
desfăşurat
acţiunea

Obs.

ianuariedecembrie
2019

ianuariedecembrie
2019

iulie decembrie
2019
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Broşurile POR 2014-2020
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Revista InfoPOR, ediţia august 2019

Revista InfoPOR, ediţia septembrie 2019

Revista InfoPOR, ediţia noiembrie 2019
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Revista InfoPOR, ediţia decembrie 2019
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Departament Sprijin Dezvoltare Urbana
Activităţiile desfăşurate de către Departamentul Sprijin Dezvoltare Urbană (DSDU) în decursul anului 2018
au fost în concordanţa cu DCI al axei 4 POR 2014-2020, acestea fiind:
I.

Sprijinirea

elaborării/actualizării/modificării

documentelor

programatice

aferente

implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020
a) Sprijinirea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ în
elaborarea şi actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, a Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă precum și a Documentului justificativ pentru finanțarea
intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020.
II.

Sprijinirea Autorităților Urbane (AU) în îndeplinirea responsabilităţilor: s-a asigurat sprijin
pentru elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorităților Urbane pentru funcția delegată
de la nivelul AM POR, in procesul de proritizare a proiectelor, de analiza a maturitatii proiectelor,
precum si a arhivarii documentelor.
a) Sprijinirea Autorităţilor Urbane (AU) în procesul de implementare a acordurilor de delegare de
atribuții încheiate între AM POR și Autoritățile Urbane.
b) Sprijinirea Autorităţilor Urbane din municipiile resedinţă de judeţ în vederea actualizării
Documentului Justificativ pentru fonduri ESI .
c) Întocmirea de rapoarte de verificare a DJ FESI, respectiv a variantelor actualizate; în acest sens
s-au elaborat 12 rapoarte de verificare a DJ FESI după cum urmeaza:


DJ FESI actualizat Bistrita raport DSDU in data de 8.02.2019(nr. inregistrare ADR NV
95490/8.02.2019)



DJ FESI actualizat Satu-Mare- in data de 19.02.2019 (96922/19.02.2019)

Toate aceste DJ FESI au fost actualizate prin adaugarea unei liste de proiecte nefinalizate si prin
selectarea si prioritizarea fiselor de proiecte din apelul initial aflate in lista de proiecte 120%.
•

Prelucrarea cu AU si al personalul implicat din cadrul primariilor a instructiunilor

75/18.06.2018 si 82/30.08.2018 cu privire la actualizare DJ FESI, a completarii/reconfigurarii
listei de proiecte prioritare si de rezerva, apel proiecte nefinalizate si a procedurilor de lucru
pentru AU si Dezvoltare Urbana.

Pentru aducerea la forma corectă a DJ FESI, s-au consultat (solicitare de clarificări, discuţii telefonice)
atât reprezentanţii primăriilor cât şi a Autoritaţilor Urbane din municipiile reşedinţă de judeţ.
III.

Organizarea a 121 de întâlniri cu potenţialii beneficiari de finantare prin POR din regiunea NordVest, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia în iniţierea unor proiecte eligibile pentru perioada de
finanţare în curs. Principalele teme de discuţie au fost Axa 4, Axa 3.1.C, Axa 3.2 3,2 şi axa 13.1.

Proiectele depuse în concordaţă cu Obiectivul specific 3.2 au similitudinea proiectelor depuse pe
Obiectivul specific 4.1 prin necesitatea unor Planuri de Mobilitate Urbane Durabile, astfel analiza in faza
de iniţiere a acestora a fost verificata de DSDU.
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IN urma asistentei DSDU pentru pregatirea proiectelor s-au depus in 2019:
13 proiecte pe axa 4.1
4 proiecte pe axa 4.2
3 proiecte pe axa 4.3
1 proiect pe axa 4.4 si 1 proiect pe axa 4.5
Preverificarea proiectelor depuse s-a făcut în concordanţă cu ghidurile specifice si procedurile cu
privire la activitatea DSDU. DSDU a preverificat proiectele depuse in 2019, si a emis rapoarte de
preverificare.
IV.

Asigurarea legăturii dintre autoritățile publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară
constituită la nivelul municipiului reședință de județ și celelalte autorități de management și
organisme de la nivelul celorlalte programe operaționale cu finanțare comunitară în perioada
2014-2020, prin oferirea de informații, realizarea de întâlniri, participarea la întâlniri și în grupuri
de lucru de coordonare de la nivel național; Asigurarea promovării în rândul actorilor relevanți de
la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ cu privire la
apelurile de proiecte/oportunități de finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

V.

Stabilirea unei relații de colaborare și consultare permanentă cu autoritățile publice locale sau
asociației de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul reședințelor de județ, precum si cu
restul municipiilor si oraselor din Regiune.

VI.

În afară de activităţile dedicate POR 2014-2020, în cadrul DSDU s-au desfăşurat şi activităţi de
pregătire a perioadei de programare 2021-2027. În acest sens s-a demarat realizarea Strategiei de
Mobilitate Urbana Durabila si Orase Inteligente a Regiunii Nord- Vest 2021-2027. DSDU a elaborate
caietul de sarcini pentru licitatie. Procedura de achizitie s-a desfasurat in primul semestru al
anului, contractul de servicii a fost semnat in 19.08.2019, urmand ca managementul contractului
sa fie asigurat de echipa DSDU.

Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest urmărește să își construiască Strategia Regională de Mobilitate
Urbana Durabila si Orase Inteligente a Regiunii Nord-Vest 2021-2027 în scopul sprijinirii convergenței între
proiectele strategice ale regiunii, obiectivele Agendei Urbane Europene și cadrul strategic multianual de
programare 2021-2027 . În plus, acest proces ține cont de indicațiile Noii Agende Urbane HIII și de
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – UN Sustainable Development Goals (cu un accent deosebit
pe 9,10, 11 și 13).
Scopul Strategiei este acela de a identifica, analiza, selecta și sprijini centrele urbane din Regiune în
implementarea dezvoltării integrate și inteligente urbane, orientând planurile și portofoliile acestora de
investiții existente și dezvoltând instrumente de sprijin și propuneri noi de investiții specializat cu impact
ridicat la nivel Regional.
Obiectivul final este acela de a dezvolta metodologia de sprijin în elaborarea, implementarea,
monitorizarea Strategiei Regională de Mobilitate Urbana Durabila si Orase Inteligente a Regiunii Nord-Vest
2021-2027 realizarea unui portofoliu de proiecte strategice integrate și scalarea investițiilor inteligente
regionale (2018-2030), derivată dintr-un amplu proces de colaborare bazat pe principiul guvernanței pe
mai multe niveluri ce va porni de la nivelul local al orașelor din regiune studiate și va articula viziunile
Naționale și Europene. Strategia sectoriala va constitui input la Planul de Dezvoltare Regionala 2021-2027.
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In final se vor identifica cel putin 3 liste de proiecte:
•

Lista de proiecte strategice regionale prioritizata- care se vor regasi in „Agenda Strategică de

Investiții Smart Cities și Mobilitate Urbana Durabila in Regiunea Nord-Vest 2021-2027( versiune printata de
tip brosura)
•

Lista principalelor proiecte Smart City pentru fiecare municipiu/oras din analiza.

•

Lista de proiecte de mobilitate urbana durabila

prioritara pentru fiecare municipiu/oras din

analiza
Documentul se constituie într-o strategie sectorială care va intra ca input in Planul de Dezvoltare
Regională 2021-2027.
In 2019 s-au realizat activitatile legate de auditul teritorial al regiunii Nord- Vest, a fost organizata
conferinta de inceput a strategiei cu participarea tuturor actorilor vizati din Regiunea Nord- Vest. Primele
2 rapoarte au fost predate, verificate si aprobate la plata, conform graficului de realizare al proiectului.
Imagini de la conferinta de lansare a etapei de pregătire privind STRATEGIA REGIONALĂ DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ ȘI ORAȘE INTELIGENTE A REGIUNII NORD-VEST 2021-2027
18 septembrie 2019 – Cluj-Napoca

VII.

Alta activitate realizata de DSDU in ceea ce priveste capitolul dezvoltarii urbane se refera la
elaborarea caietului de sarcini si lansarea licitatiei pentru realizarea “Ghidului de Regenerare
Urbana a Regiunii Nord- Vest”.
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest dorește realizarea unui Ghid de Regenerare Urbană
Integrată pentru Regiunea Nord-Vest cu scopul de a oferi îndrumare autorităților publice locale din
municipii/orașe în vederea dezvoltării unor proiecte integrate cu efect multiplicator și impact
major asupra creșterii calității vieții cetățenilor din aglomerările urbane.
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Tema regenerării urbane este una de actualitate și cu impact direct asupra calității vieții
cetățenilor. Regenerarea urbană integrată este în cea mai mare măsură o responsabilitate a
administraţiilor publice locale, așadar fondurile europene atrase de către acestea sunt un
instrument important pentru a demara și susține procesul de regenerare rbană.
Pentru a fi eficace și eficientă regenerarea urbană integrată necesită o abordare teritorială
integrată. Integrarea orizontală se referă la colaborarea locală a actorilor locali iar cea verticală
reprezintă interacțiunea diferitelor niveluri de guvernanță în zonele urbane specifice.
La nivel european, principiile și referințele pentru regenerarea urbană și abordarea integrată
urbană aferentă se regăsesc în Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Toledo (2010) și Pactul
de la Amsterdam (2016, Agenda Teritorială a UE).
Noua Agendă Urbană Habitat III (Quito, 2016), prezintă o „paradigmă de schimbare bazată pe știința
orașelor; stabilește standardele și principiile de planificare, construcție, dezvoltare, gestionare și
îmbunătățire a zonelor urbane de-a lungul celor cinci piloni principali de implementare: politicile urbane
naționale, legislația și reglementările urbane, planificarea urbană și proiectarea, economia locală și
finanțele municipale, și implementarea locală”.
Ghidul trebuie să ofere indicații privind modul de organizare și implementare a unui proces
integrat local de regenerare urbană și definirea standardelor urbane calitative și cantitative
pentru intervenții în zonele urbane.
Acesta va a avea o abordare integrată, luând în considerare particularitățile orașelor din regiunea
N-V, specificul arhitectural est european de dinainte de 1989, dezvoltarea ulterioară de tip spwral
urban, centre și zone istorice, etc.
De asemenea ghidul se va realiza în contextul politicilor publice locale, naționale și europene iar în final
gradul de îmbunătățire al situației existente va fi măsurabil prin “creșterea calității vieții locuitorilor” (se
vor defini indicatori și standarde de planificare urbanistică care pot masura creșterea calității vieții
locuitorilor, de exemplu: raport spațiu verde / locuitori, raport utilități / locuitori, raport servicii /
locuitori, raport spații publice / locuitori, etc.).
IN 2019 a fost lansata licitatia pentru realizarea ghidului, urmand ca serviciul de elaborare sa fie
contractat in 2020.
VIII.

DSDU a fost implicat si in elaborarea caietului de sarcini si managementul contractului: “Analiza
de favorabilitate pentru conectarea rapida a marilor orase din Regiunea Nord-Vest la reteaua TEN
T”
Scopul analizei este


de a identifica și descrie factorii naturali și antropici cu impact în dezvoltarea
infrastructurii rutiere de transport de mare viteză;



-Spațializarea și evaluarea factorilor naturali și antropici cu impact identificați;



-Realizarea analizei multicriteriale prin agrearea factorilor naturali și antropici cu impact;



Stabilirea și prezentarea de alternative de conectivitate rutieră pentru municipiile
Bistrița, Baia Mare și Satu Mare la Autostrada A3;



-Identificarea și prezentarea sectoarelor critice cu impact în implementarea proiectelor
pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mare viteză;
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Identificarea și prezentarea soluțiilor tehnice de bază (tunel, viaduct, rambleu, debleu) și
stabilirea costurilor estimate în baza standardelor de cost.

Analiza a fost predata in decembrie 2019, urmand sa fie prezentat beneficiarilor finali spre consultare.
Traseul rezultat se suprapune peste traseul Drumului Expres Trans Regio Somes, proiectul urmand sa fie
finantat prin fondurile structurale in perioada de programare 2021-2027.
IX.

In cadrul DSDU functioneaza Compartimentul de verificare a proiectelor tehnice, care se depun de
catre beneficiarii de contracte cu finantare nerambursabila din POR 2014-2020. Verificarea
conformităţii proiectului

tehnic, dupa incheierea contractului de finantare, este importantă

pentru a stabili conformitatea acestuia cu conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice stabilit prin legislația aplicabilă, precum şi pentru confirmarea
costurilor investiţiei şi a duratei lucrărilor, prevăzute în studiul de fezabilitate şi/sau
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.
X.

In 2019 expertii DSDU au verificat conformitatea a 105 proiecte tehnice depuse in conformitate cu
tabelul de mai jos:

Nr
inregistrare

Axa

SMIS

Denumire proiect

Beneficiar

90885/09,01,2019

3,1,B

114513

Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat
din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS

UAT Jud. Cluj

92097/11,01,2019

6.1

117905

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim. Jud.
Cluj-Bogdana: KM 7+400-19+000

UAT Jud. Salaj

93285/21.01.2019

3.1.B

118374

Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr
2 a Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei

UAT Simleul Silvaniei

93971/28.01.2019

3.2

118092

Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în
zona industrială a Municipiului Turda

UAT Turda

94020/29.01.2019

3.2

118071

Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea moblilității urbane a
orașului Beclean

UAT Beclean

94085/29.01.2019

3.2

118103

Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona
centrală și Ocna Dej - Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor,
Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului

UAT Dej

94203/30.01.2019

3.1.B

115243

Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor aferente Liceului
Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea

UAT Oradea

94570/1.02.2019

3.1.B

111486

Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Școala
Gimnazială Mihai Eminescu Dej, strada Avram Iancu, nr. 2-4

UAT Municipiul Dej

95331/7.02.2019

4.3

122268

Amenajare centru de zi pentru copii in municipiul Zalau prin
schimbarea destinatiei punctului termic CT17

UAT Municipiul Zalau

99151/11.03.2019

3.1.b

111559

Cresterea eficientei energetice a cladirii publice Scoala
Gimnaziala Avram Iancu Dej

UAT Municipiul Dej

99503/13.03.2019

8.2

110782

Extindere cladire existenta Parter si infiintare centru social de
zi pentru persoane varstnice si cantina sociala

UAT Comuna Diosig

099676/14.03.2019

5.2

115513

Amenajarea parc de agrement SOMOS din Carei

UAT Carei
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100195/19.03.2019

3.1.B

116845

Cresterea eficientei energetice a caldirii publice cu destinatia
scoala str. MIXANDRELOR, DEJ

UAT Dej

100773/22.03.2019

4.5

121013

Reabilitare si modernizare Colegiul tehnic G. Moisil, Corp A, B
Municipiul Bistrita

UAT Bistrita

101370/27.03.2019

4.1

122688

Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str Garii-str
A Muresanu- str Nasaudului. Municipiul Bistrita

UAT Bistrita

107691/5.04.2019

3.1.C

122254

Modernizarea reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat
public in municipiul Bistrita si localitatile componente

UAT Bistrita

107850/8.04.2019

10.1

120278

Reabilitarea si modernizarea Scoala Gimnaziala nr. 1 Bistrita

UAT Bistrita

103368/10.04.2019

3.1.b

110345

Cresterea eficientei energetice a Liceului reformat Wesselenyi
din municipiu

UAT Zalau

104056/16.04.2019

5.1

116578

reabilitarea si restaurarea castelului din localitatea POSMUS
comuna SIEU, Jud, BN

JUDETUL Bistrita Nasaud

18.04.2019

4.2

104358

Amenajare spatii verzi in zona Subcetate , municipiul Bistrita

Municipiul Bistrita

104595/19.04.2019

3.1.b

115913

Cresterea eficientei energetice la liceul teoretic Negresti Oas,
corp A, Localitatea Negresti Oas

Negresti Oas

105080/24.04.2019

8.1

116392

Servicii sociale complexe pentru bunicii comunitatii din Chet

Parteneriat UAT Chet si
Asocoatia Kecenlet

106776/15.05.2019

3.1.b

110451

Cresterea eficientei energetice a Liceului de Arta Ioan Sima
din Zalau

Municipiul Zalau

107239/20.05.2019

13.a

123131

Centrul Cultural Liviu Rebreannu Beclean

Oras Beclean

107800/ 23.05.2019

3.1.b

117731

Cresterea eficcientei energetice la Spitalul Clinic Municipal
Cluj Napoca

Cluj Napoca

107898/ 24.05.2019

4.1

125104

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului
public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea

Oradea

110110/11.06.2019

3.1.b

115362

Cresterea eficientei energetice a Liceului cu program sportiv
Avram Iancu din municipiul Zalau

Zalau

109862/10.06/2019

3.1.a

119610

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte A18,
P15, M6 si D22 din municipiul Zalau

Zalau

110266/12.06.2019

3.1.b

115912

Cresterea eficiientei energetice la Liceul Tehnologic Ionita
Andron Negresti Oas

Negresti Oas

110226/12.06.2019

7.1

115522

Reabilitare si modernizare infratsructura rutiera si utilitati in
corpul drumului in Baile Turda

Municipiul Turda

111163/20.06.2019

3.2

118083

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Carei prin
incurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii
aferenta traficului pedestrian

Municipiul Carei

104593/19.04.2019

3.1.b

115443

Cresteera eficientei energetice la Gradinita nr. 7 Negresti Oas

Negresti Oas

104592/19.04.2019

3.1.b

115444

Cresteera eficientei energetice la Scoala Gimnaziala nr. 3 Sala
de Sport

Negresti Oas
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112944/4.07.2019

3.1.b

115446

Cresterea eficientei energetice la sediul primariei corp A so
corp B din Negresti Oas

Negresti Oas

112956/4.07.2019

3.1.b

116012

Imbunatatirea parametrilor tehnici si functionali ai statiei
exterioare de Pneumologie -TBC, in vederea cresterii eficientei
energetice a Spitalului Orasenesc Alesd

UAT Alesd

113434/9.07.2019

4.1

125104

Crearea unor trasee trasee pietonale si imbunatatirea
transportului public de persoane in zona centrala Oradea

UAT Oradea

114345/16.07.2019

4.1

124166

Modernizare coridoare de mobilitate Zalau/ proiect tehnic
depus pentru coridoarele str. Simion Barnutiu, Str Voivod
Gelu

UAT Zalau

115052/22.07.2019

4.1

125104

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului
public de persoane in zona centrala Oradea- Amenajare si
pavare str, Aurel Lazar

UAT Oradea

115436/24.07.2019

5.2

118762

Amenajare parc orasul Baia Sprie

UAT Baia Sprie

116180/31.07.2019

8.1

122132

Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la sSpitalul
Judetean de Urgenta Zalau

UAT Judet Salaj

116601/2.08.2019

3.1.b

110855

Cresterea eficientei energetice la Liceului Ortodox Sf. Niolae
din municipiul Zalau

UAT Zalau

116931/6.08.2019

3.2

120360

Realizarea pistelor de biciclete , spatii pietonale, si piatete in
orasul STEI

UAT Stei

117794/14.08.2019

5.2

112513

Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor
degradate neutilizate din Padurea Bungar , Municipiul Dej

UAT Dej

118327/21.08.2019

8.3

113980

Infiintarea Centrului Social Multifunctional Sfantul Arhidiacon
Stefan

UAT Salistea de Sus

118457/22.08.2019

3.1.a

116991

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P+8 si
VI din Municipiul Zalau

UAT Zalau

118536/23.08.2019

4.2

124588

Amenajare spatii verzi Zona Subcetate , Municipiul Bistrita

UAT Bistrita

118561/23.08.2019

10.1.a

122975

Construire gradinita in localitatea Berbesti , Comuna Giulesti,
jud Maramures

Comuna Giulesti

118670/26.08.2019

3.1.b

115156

Cresterea performantei energetice , a Spitalului Clinic
Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

UAT Oradea

118671/26.08.2019

3.1.b

115155

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Judetean
Oradea

UAT Oradea

118672/26.08.2019

4.1

126217

Coridorul de mobilitate urbana durabila din P-ta Emanoil
Gojdu-Piata Cetate- Oradea - obiectiv de investiitie
Modernizare punct de redresare Cicero

UAT Oradea

118955/28.08.2019

4.1

123568

Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita- Etapa 1

UAT Bistrita

119436/2.09.2019

10.3

124641

Smart Campus - Universitatea Oradea

Universitatea Oradea

119892/5.09.2019

10.3

119834

Reabilitare si schimbare destinatie din sediu administrativ in
spatii de invatamant si conservare monument istoric.

Universitatea Tehnica Cluj
Napoca

120090/6.09.2019

4.1

122136

Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa Est Vest
, Srt Gh. Doja-lot 4, in cadrul proiectului de mobilitate urbana
durabila Zalau 2023

UAT Zalau
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120465/11.09.2019

4.4

122270

Gradinita cu program prelungit si cresa cartier Meses , Str.
Alexandru Lapusneanu, Zalau

UAT Zalau

120922/16.09.2019

10.1

122155

Modernizare si dotare gradinita , sat Bogata de Sus nr. 138,
Comuna Vad, Jud Cluj

UAT Comuna VAD

121358/18.09.2019

6.1

109939

Modernizare DJ 172D, LOT 1, Tronson 2, KM 5+115-11+578

Judetul Bistrita Nasasud

121288/18.09.2019

13.1

123230

Centrul Recreatic Legacy

UAT Beclean

120922/16.09.2019

10..1

122155

Nodernizare si dotare gradinita sat Bogata de Sus nr. 138,
Comuna Vad, Jud. Cluj

UAT Comuna Vad

121983/25.09.2019

4.1

124166

Modernizare coridor de mobilitate urbana durabila Zalau 2023
M Viteazu

UAT Zalau

122213/27.09.2019

3.1.b

116012

Imbunatatirea parametrilor tehnici si functionali ai sectiei de
Pneumologie a Spitalului Orasenesc Alesd

UAT Alesd

122766/2.10.2019

3.2

121416

Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana Str
Unirii, str Dobrogeanu Gherea, Regina Maria, Marasti, Gh
Sincai, 1 Mai, Crangului

UAT Dej

122797/2.10.2019

3.1.a

119779

Reabilitare termica blocuri de locuinte oras LIVADA , jud Satu
mare

UAT Livada

122967/4.10.2019

10.1

120312

Extindere, mansardare si si lucrari de reabilitare la gradinita cu
orar prelungit

UAT Sangeorz Bai

123012/4.10.2019

4.1

119105

Linia verde de transport public utilizand mijloace d etransport
cu motor electric , hibrid sau norma de poluare redusa

UAT Bistrita

122713/2.10.2019

4.1

122136

Modernizare coridor integrat mobilitate urbana durabila lot 3
Str Coposu si A. Iancu

UAT Zalau

124200/15.10.2019

6.1

112641

Traseul Regional Transilvania de nord-Reabilitare si
modernizare DJ764A, jud Bihor

UAT Jud Bihor

124201/15.10.2019

6.1

115588

Traseul Regional Transilvania de nord-Reabilitare si
modernizare DJ108K, Drumul APUSENIjud Bihor

UAT Jud Bihor

124325/16.10.2019

4.1

122136

Modernizare coridor de mobilitate urbana durabila Zalau 2023,
str 22 Decembrie

UAT Zalau

124202/15.10.2019

5.1

116702

Reparatii capitale si amenajari interioare sediu nou Muzeul
Tarii Crisurilor Oradea, Lucrari amenajare incinta si amenajari
speciale muzeu

UAT Jud Bihor

124280/16.10.2019

4.1

125638

Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona Nord
din Mun. Satu Mare

UAT Satu Mare

125307/25.10.2019

13.1

123121

Reabilitare urbana recreativa si culturala

UAT Salistea de Sus

125539/29.10.2019

4.3

120608

Regenerare fizica , economica si sociala a comunitatii
defavorizate din zona Gutenberg Oradea

UAT Oradea

125544/29.10.2019

4.1

125104

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului
public de persoane in zona centrala a municipiului Oradea- Pta Ferdinand

UAT Oradea

125615/29.10.2019

4.1

126453

Cresterea si imbunatatirea spatiului pietonal si velo in zona
urbana - Modernizare str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele
Ferdinand si strazile adiacente

UAT Cluj Napoca

125935/31.10.2019

4.2

122712

Amenajare zona de recreere in cartierul Intre Lacuri- Cluj
Napoca

UAT Cluj Napoca

126462/5.11.2019

4.1

127342

Amenajare coridoare pietonaleStr Molnar Pioariu Cluj Napoca

UAT Cluj Napoca

126824/8.11.2019

5.2

118885

Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si
neutilizate in zona centrala a orasului Tautii Maghereus

UAT Tautii Maghereus
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126898/11.11.2019

4.4

122259

Construirea Cresei si Gradinitei din Parcul Industrial 1, cu
echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie
anteprescolara din Municipiul Oradea

UAT Oradea

126897/11.11.2019

4.4

122024

Extinderea Cresei si Gradinitei nr. 53 cu echiparea
infrastructurii educationale pentru educatia timpurie
ateprescolara si prescolara din Municipiul Oradea

UAT Oradea

127328/13.11.2019

3.1.a

120260

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte C,
SB42 si IB din municipiul Zalau

UAT Zalau

127511/14.11.2019

10.1

122154

Construire si imprejmuire gradinita cu program normal in
comuna Sacuieu , jud. Cluj

UAT Comuna Sacuieu

127509/14.11.2019

4.2

124135

Coridor verde str. Barcaului din Municipiul Oradea

UAT Oradea

127890/18.11.2019

3.1.a

120427

Cresterea eficientei energetice a blocurilor P40 si D111 din
Municipiul Zalau

UAT Zalau

129334/29.11.2019

4.5

122087

Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru
invatamantul profesional si tehnicsi invatarea pe tot parcursul
vietii in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

UAT Oradea

`129593/ . 12.2019

13.1

123119

Imbunatatirea spatiilor publice urbane si cultural recreative in
orasul Sangeorz Bai

UAT Sangeorz Bai

129873/4.12.2019

3.1.a

119765

Cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte G164 is
Bloc 80 Zalau

UAT Zalau

130106/5.12.2019

3.1

116163

Cresterea eficientei energetice a cladirilor scoala , atelier si
sala de sport cu baza de recuperare din cadrul liceului
Tehnologic Special SAMUS

UAT Judetul Cluj

130218/6.12.2109

4.1

119105

Linie verde de transport public utilizand mijloace d etransport
cu motor electric , hibrid cu norma de poluare redusa.

UAT Bistrita

130271/6.12.2019

7.1

115522

Reabilitare si modernizare infratsructura rutiera si utilitati in
corpul drumului in Baile Turda

Municipiul Turda

130397/9.12.2019

3.1.b

115931

Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului teoretic Pavel Dan din Campia Turzii

UAT campia Turzii

130531/10.12.2019

10.1

124151

Reabilitare si conversie cladire existenta in gradinita

UAT Stei

130573/10.12.2019

3.1.a

120016

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte A 16,
SCALA, SB15 din Municipiul Zalau

UAT Zalau

130549/10/12/2019

3.1.b

110270

Reabilitarea cresterea eficientei energetice a , gestionarea
eficienta a energiei la imobileexistente corpurile C2 si C20,
modificari interioare, amenajare spatii d elucru in pod existent,
amenajare incinta si refacere imprejmuire la IPJ si DJI Cluj

Inspectoratul de politie
Judetean Cluj

130790/12.12.2019

8.3

116010

Centru comunitar Cociuba Mare compus din unitate de ingrijiri
la domiciliu, si centru d zi pentru persoane varstnice

UAT Cociuba Mare

130789/12.12.2019

10.1

124154

Construire si modernizare gradinita in localitatile Cociuba
Mare, Petid, Chesa

UAT Cociuba Mare

130792/12.12.2019

10.1

124152

Construire si modernizare gradinita in localitatile Cociuba
Mare, Petid, Chesa

UAT Cociuba Mare

130791/12.12.2019

10.1

124153

Construire si modernizare gradinite in localitatile Cociuba
Mare, Petid, Chesa

UAT Cociuba Mare

130841/12.12.2019

10.1

123519

Modernizare si extindere gradinite cu program prelungit
Prichindelu- Jibou

UAT Jibou

131611/19.12.2019

8.2

118548

Luccrai de interventie pentru cresterea performantei
energetice la Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popovici
BEIUS

UAT Beius

132076/30.12.2019

3.2

126192

Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazate pe
palnul de mobilitate urbana durabila

UAT Baia Sprie

132053/30.12.2019

7.1

118713

Reabilitarea si modernizarea statiunii turistice balneo climatice
1 Mai , comuna Sanmartin, jud Bihor

UAT Comuna Sanmartin
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XI.

DSDU a fost implicat si in activitatea de pregatire a portofoliului de proiecte finantabile prin POR
2021-2027. In acest sens s-au organizat sedinte de lucru pentru a identifica acele proiecte care in
mod sigur vor fi finantate din fonduri nerambursabile in perioada 2021-2027, cum ar fi Mobilitatea
urbana, regenerarea urbana, spatii verzi in zonele urbane, drumuri judetene. In acest sens s-a
identificat un portofoliu de projecte care a fost coroborat cu planurile de mobilitate si strategiile
de dezvoltare urbana existente, raspunzand nevoilor identificate pe aceste domenii in urma
sedintelor la toate cele 43 de municipii si orase din regiune, intalniri care au avul loc in perioada
septembrie –noiembrie 2019, si la acre au participat expertii DSDU.

XII.

In cadrul DSDU se desfasoara si activitatea de verificare a procedurilor de selectie si prioritizare a
proiectelor din cadrul SDL elaborare de 5 GAL-uri din Regiunea Nord- Vest:
Turda, Carei, Baia Mare, Dej si Gherla. Poriectele prioritizate vor fi finantate prin axa 9 POR:
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) .
Depunerea proiectelor spre evaluare pe axa 9 , este precedata de prioritizarea proiectelor ,
operatiune care este efectuata de catre Grulurile de Actiune Locala care au propus Strategiile de
Actiune Locala, aferente celor 5 municipii/orase din regiune.
In 2019 au fost nominalizati in CCS Restrans 3 experti din cadrul DSDU, care au avizat pana in
prezent procedurile de selectie prezentate de cele 5 GAL-uri. precum si 2 ghiduri si apelurile de
proiecte necompetitive.
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IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE –
ASISTENȚĂ TEHNICĂ POR
În 2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru cel de-al doilea proiect de
asistenţă tehnică depus în cadrul Axei 12 „Sprijin pentru ADR Nord-Vest în
vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019”, cod SMIS
121360.

Anul 2019:

Anul 2019 a însemnat al doilea an de implementare al acestui proiect ce
presupune asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar
din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităţilor specifice prevăzute în
Acordul Cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea POR
2014-2020, contribuind prin aceasta la:
-

implementarea eficientă a Programului Operaţional Regional, prin

desfășurarea activităţilor specifice - programare, evaluare, selecţie şi
contractare a proiectelor, verificarea achiziţiilor, verificarea cererilor de
rambursare și plată, și monitorizarea proiectelor - cu maximum de eficacitate
pentru realizarea unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor alocate prin POR;
-

implementarea transparentă a Programului Operaţional Regional, prin

desfăşurarea activităţilor specifice de informare şi comunicare şi prin
activităţi de instruire a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor de
finanţare

în

scopul

diseminării,

înţelegerii

şi

respectării

cerinţelor

programului.
Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest, în vederea desfăşurării
activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest a însemnat pe de
o parte asigurarea salarizării pentru personalul cu atribuții POR din cadrul
ADR Nord-Vest, iar pe de alta asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării
atribuţiilor delegate de către AMPOR prin Acordul Cadru de Delegare.
În acest sens, la finele anului 2019 şi, respectiv, la finele celui de-al doilea an
de implementare a proiectului, şi respectiv al proiectului, notăm ca şi
rezultate:

asigurarea

salarizării

pentru

experţii

implicați

în

proiect,

asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor
delegate, precum și contribuţia activităţilor de informare şi publicitate la
implementarea transparentă a POR în Regiunea Nord-Vest, în special prin
întâlniri de lucru cu potenţialii beneficiari şi seminarii de instruire pentru
beneficiari.
Pe parcursul anului, s-au transmis la AM POR 6 cereri de rambursare aferente

6 cereri de
rambusare, în valoare
totală de
15.021.510,63 lei
aferente proiectului
cod SMIS 121360
5 rapoarte de progres
intermediare aferente
proiectului cod SMIS
121360
Asigurarea salarizării
pentru experţii
implicaţi în activi-tăţi
aferente POR 2014 2020.
Asigurarea cheltuielilor
necesare desfăsurării
activită-ţilor aferente
atribuţiilor delegate de
Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei şi
contribuţia activităţilor
de informare şi
publicitate la
implementarea
transparentă a POR
2014-2020 în regiunea
Nord-Vest.

proiectului de asistenţă tehnică aflat în implementare, cod proiect 121360, în
valoare totală solicitată de 15.021.510,63 lei. Totodată, aferent perioadelor
de raportare din cererile de rambursare, s-au transmis la AM POR 5 rapoarte
de progres intermediare în care s-au raportat activităţile desfăşurate.
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Gestionarea contractului de finanțare a presupus de asemenea monitorizarea și notificarea către AM POR a
tuturor modificărilor intervenite în implementarea acestuia, majoritatea fiind legate de realocarea de
personal pentru acoperirea volumului de muncă în îndeplinirea sarcinilor delegate referitoare la
evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor sau de modificări ale planificării în timp a activităților.
Pe măsura operaționalizării modulelor MySMIS, au fost introduse în sistem toate informațiile relevante
privind implemenatrea contractului de finanțare, în conformitate cu solicitările AM POR.

Exemplificare interfaţă Front-Office în sistemul informatic MySMIS 2014
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CORELAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
ORGANISM INTERMEDIAR
NORD-VEST – AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR
Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019 în vederea implementării eficiente şi transparente a POR
2014-2020 au vizat atât acţiuni specifice de asigurare a cadrului organizațional și a calităţii organizatorice
necesare pentru desfăşurarea tuturor activităților delegate de către Autoritatea de Management POR prin
Acordul cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional
2014-2020, cât și realizarea atribuțiilor, în conformitate cu cele descrise mai jos, ca urmare a lansării de
către AM POR a unui număr semnificativ de apeluri de proiecte.
Structura organizatorică a OI POR din cadrul ADR Nord-Vest a fost revizuită pentru a răspunde cât mai bine
cerinţelor privind implementarea POR 2014-2020, iar atribuțiile personalului au fost actualizate ori de
câte ori a fost necesar pentru desfășurarea în condiții optime a activităţilor delegate.
În ceea ce privește procedurile de lucru, pe parcursul anului au fost actualizate sau revizuite majoritatea
procedurilor interne de lucru, în conformitate cu nevoile identificate și cu solicitările Autorității de
Management.
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Capitolul 3: POR 2007 - 2013
ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE AFERENTE POR 2007 – 2013
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 a precedat actualul
program de finanţare REGIO POR 2014-2020. Numărul mare de
proiecte care au primit fiananţare nerambursabilă în perioada 2007
– 2013 înseamnă şi faptul că activitatea de monitorizare a acestora
este încă de actualitate. În 2018, în paralel cu acţiunile de
monitorizare aferente REGIO POR 2014 - 2020, OI ADR Nord-Vest a
desfăşurat şi activităţile de monitorizare aferente POR 2007 - 2013.
Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a
proiectelor aflate in implementare
Pentru fiecare proiect prevăzut în planul de monitorizare se
realizează o vizită de monitorizare conform procedurii. Cu această
ocazie ofiţerul de monitorizare, de comun acord cu beneficiarul,
stabilește acţiunile corective necesare şi termenele pentru
realizarea acţiunilor şi recomandărilor stabilite în cursul vizitei.
La finalizarea vizitei de monitorizare, ofiţerul responsabil a
completat raportul de vizită iar după aprobarea acestuia a elaborat
o scrisoare de notificare către beneficiar pentru comunicarea
măsurilor ce trebuie implementate până la următorul raport de
progres.
În anul 2019 au fost monitorizate în perioada ex-post 219 proiecte
finanţate prin POR 2007-2013.

2019
POR 2007 -2013
202
Rapoarte de
progres/
durabilitate
verificate şi avizate

173
vizite de
monitorizare
efectuate

Au fost efectuate vizite de monitorizare trimestriale, aferente
proiectelor nefuncționale, conform Instrucțiunii AM POR nr. 146.

173
Rapoarte de vizită
elaborate

4
Rapoarte
trimestriale
transmise către
AM POR
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Verificarea rapoartelor de progres/durabilitate ale beneficiarilor
În perioada de raportare au fost verificate rapoarte de durabilitate si rapoartele lunare
simplificate transmise de către beneficiari, conform instrucţiunilor AM POR nr. 144 si 146,
precum si rapoartele de durabilitate aferente proiectelor aflate in monitorizare ex-post.
Efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate
Pentru fiecare proiect finalizat este prevăzută in Planul de monitorizare o vizită de
monitorizare ex-post in fiecare an din perioada de valabilitate a contractului de finanţare. În
acest context, după analizarea raportului de durabilitate transmis de către beneficiar, ofiţerii
de monitorizare, de comun acord cu beneficiarul, stabilesc data vizitei si realizează vizita de
monitorizare ex-post.
În procesul de monitorizare ex-post, a proiectelor finalizate, au fost notificate către beneficiari
şi realizate în perioada de raportare vizitele de monitorizare ex-post, în conformitate cu planul
de monitorizare pentru anul 2019.
În cursul anului 2019 au fost întocmite şi transmise la AMPOR 4 rapoarte trimestriale de
monitorizare POR 2007-2013.
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Capitolul 4: POS CCE 2007 - 2013
ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE AFERENTE PROGRAMULUI
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.

Beneficiar: Silvania Internaţional Prod SRL
Locaţia proiectului: Lunca Ilvei, jud. Bistriţa
Investiţie finanţată: Linie de prelucrare a lemnului

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 naţional 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%), printr-un număr de 675 de
proiecte, 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 Nord-Vest. Proiectele au fost
finanţate prin Axa prioritară 1 „Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient” şi prin Axa
prioritară
3
„Tehnologia
Informaţiilor
si
Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public”
În urma finalizării implementării tuturor proiectelor,
valoarea finală a plăţilor avizate şi realizate aferente
proiectelor verificate de OI POSCCE ADR Nord-Vest a
ajuns la valorile de 449.957.461,97 lei FEDR şi
73.692.419,16 lei buget de stat, aproximativ 118
milioane de euro.

Beneficiar: Bisbags SRL
Locaţia proiectului: sat Petriş, jud. Bistriţa
Investiţie finanţată: maşini de făcut pungi ( 2 buc),
Unitate derulare pungi (1 buc)

Beneficiar: Autonova SA
Locaţia proiectului: Mun. Satu Mare
Investiţie finanţată: utilaje prelucrări mecanice
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ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE DEPARTAMENTUL MONITORIZARE EX-POST POSCCE
ÎN ANUL 2019
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 (8 persoane cu
procent de implicare 100%), care a preluat o parte din personalul fostei
Direcţii Implementare POS CCE, la care se adaugă personalul cu funcţii

192
Rapoarte
durabilitate
verificate şi avizate

suport.
Pe parcursul anului 2019 s-a continuat activitatea de monitorizare a
proiectelor

finalizate.

Pentru

asigurarea

condiţiilor

necesare

desfășurării activităților în perioada de durabilitate a proiectelor,
ofiţerii de monitorizare au ţinut în permanenţă legătura cu beneficiarii,
în vederea rezolvării oricăror probleme neaşteptate apărute pe
parcursul derulării investițiilor pe acest interval. Astfel s-au verificat
notificări de modificare a contractelor de finanţare, au fost transmise

104
Vizite de
monitorizare
efectuate

către diverse instituţii cu rol de control.
Având în vedere încărcarea foarte mare a activităţii pe Direcţia
Implementare POR, în anul 2018, mai mulţi experţi din cadrul DMEP
POSCCE

au

fost

detaşaţi

Contractare

POR

pentru

la
a

Departamentul
acorda

sprijin

Evaluare,
colegilor

Selecţie,
din

acest

departament.

104
Rapoarte de vizită
elaborate

Până la sfârşitul anului s-a desfăşurat procesul de verificare a
durabilităţii investiţiilor prin verificarea administrativă a rapoartelor de
durabilitate şi efectuarea vizitelor de durabilitate conform planificării
anuale. Un număr de 102 de vizite de durabilitate au fost efectuate de
ofiţerii de monitorizare, şi un număr de 190 de rapoarte de durabilitate
au fost primite şi avizate administrativ, pentru a verifica respectarea
prevederilor articolului 57 din Regulamentul Comisiei Europene nr.
1083/ 2006.
S-a urmărit constant atât implementarea măsurilor/ recomandărilor
incluse în planurile de acțiune elaborate la nivelul AM, ca urmare a

5
Cereri de
rambursare şi
rapoarte de progres
transmise către
AM POAT

misiunilor de audit extern, cât și cele elaborate ca urmare a misiunilor
de audit intern.
Toate documentele au fost arhivate atât fizic, cât și electronic.
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ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ACTIVITATEA EX-POST POS CCE

În ceea ce priveşte monitorizarea ex-post a proiectelor finanţate prin POSCCE 2007 -2013, asigurarea
salarizării pentru experţii/personalul suport, a dotărilor şi a cheltuielilor necesare activităţilor specifice
monitorizării ex-post s-a făcut şi se face prin 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.
Proiectul cu titlul ”Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate
privind implementarea POSCCE - 2019”, aferent contractului de finanțare nr. 2.1.101 din 24.04.2019,
pentru perioada cuprinsă între 01.01.2019- 31.12.2019, al cărui bugetul eligibil este de 1.068.793,75 lei,
a fost finalizat la data de 31.12.2019.
În 23.01.2019 AM POAT a emis Instrucţiunea nr. 8 privind obligativitatea transmiterii cererilor de
rambursare/de prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul
IMPLEMENTARE. Astfel, în perioada ianuarie - decembrie s-au transmis prin MySMIS 2014 un număr de 4
cereri de rambursare cu o valoare autorizată și plătită în cuantum de 723.894,13 lei.
În luna martie 2019 fost transmisă, prin MySMIS 2019 – Modulul Implementare, cererea de rambursare
nr. 11 finală, în valoare de 260.609,94 lei, aferentă contractului de finanțare nr. 2.1.033 din
08.06.2017, (contract prin care a fost finanţată activitatea de monitorizare ex-post POS CCE pentru
perioada cuprinsă între 2016-2018).
În plus faţă de activităţile asumate, pentru anul 2019, în cadrul proiectului ”Sprijin financiar pentru ADR
Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE - 2019”,
Departamentul Monitorizare Ex-Post POS CCE, alături de colegi care au făcut parte din echipa de
implementare a proiectului, a prelucrat şi a verificat două cereri de rambursare aferente a două proiecte
finanţate prin POS CCE. În urma unor decizii ale instanţelor de judecată, cererile de rambursare nr. 1
finale, proiect cod SMIS 38802 (beneficiar Grademar SA) şi 39832 (beneficiar Emsil Techtrans SRL) au fost
verificate în conformitate cu Acordul cadrul de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 nr. 282450/11.03.2013, acord
încheiat între ADR Nord-Vest ca şi Organism Intermediar şi Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate
de Management POS CCE. Ambele cereri de rambursare au fost aprobate de
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Exemplificare Modul Implementare, secţiunea Cereri de rambursare, sistemul informatic MySMIS 2014

Exemplificare Modul Implementare, secţiunea Raport de progres sistemul informatic MySMIS 2014
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Capitolul 5: DEZVOLTARE REGIONALĂ
PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii
Activitatea de elaborare și implementare a Strategiei de Specializare
Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 NV) este cuprinsă în
proiectul de Asistență Tehnică al POR 2014-2020.
În perioada de raportare s-a elaborat versiunea finală a documentului RIS3 NV.
Personalul implicat în activitatea de elaborare și finalizare a Strategiei de
Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Nord-Vest a lucrat în perioada
menționată la întocmirea documentației necesare aprobării Strategiei de către
Consiliul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest. Strategia a fost
aprobată de CDR prin Hotărea 509/28.02.2019. De asemenea, varianta finală
RIS3, aprobată de CDR, a fost încărcată pe siteul Agenției.
La începutul anului în cadrul unui atelier de lucru Peer Exchange organizat de către JRC Regiunea NordVest a fost una dintre regiunile analizate, (alături de Regiunea Karelia de Nord din Finlanda și Regiunea
Östergötland din Suedia). Tematica evenimentului a fost guvernanța Strategiilor de Specializare
Inteligentă (S3), fiind dezbătute probleme specifice precum (i) motivarea reprezentanților sectorului
privat în vederea creșterii implicării în implementarea S3; (ii) eficientizarea comunicării dintre nivelul
regional și cel național într-o țară în care regiunile nu sunt unități administrativ teritoriale și programele
operaționale sunt centralizate; și (iii) complementaritatea inițiativelor legate de procesul de specializare
inteligentă în cazul unor suprapuneri, în special în ceea ce privește finanțarea proiectelor.
În cursul anului 2019 s-a decis unificarea Comitetului Director (CD) pentru elaborarea Strategiei de
Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Vest (RIS3 NV și al Consorțiului Regional de Inovare (CRI) pentru
elaborarea și monitorizarea Documentului Cadru pentru specializare inteligentă. Noua structură se
numește Comitetului Director, îndeplinind rolul de organism cu rol consultativ în cadrul procesului de
implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei de Specializare Inteligentă pentru Regiunea Nord-Vest
și a Documentului Cadru pentru specializare inteligentă. Membrilor noii structuri le-a fost transmisă
varianta actualizată a Regulamentului de Organizare și Funcționare alături de un prim raport de
monitorizare cu privire la implementarea Documentului Cadru pentru specializare inteligentă.
În vederea evaluării impactului Programului Operațional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice a derulat proiectul „Lot 3 - Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020”. În vederea
colectării datelor şi informaţiilor din cele 2 regiuni pilot pentru pregătirea Strategiei de Specializare
Inteligentă (RIS3) şi identificarea portofoliului regional de proiecte pentru implementarea RIS3 NV,
experții din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Regională, Proiecte, Turism au avut o serie de
întâlniri și schimburi de informații cu echipa de evaluare, furnizând printre altele datele de contact ale
participanților din cadrul celor 6 EDP-uri organizate în 2016 și 2017. De asemenea experții din cadrul
departamentului au participat la două focus-groupuri în acest sens, scopul întâlnirilor fiind de a efectua o
analiză SWOT a procesului de descoperire antreprenorială desfăşurat în conformitate cu Metodologia JRC.
Ca urmare a celor incluse în Memorandumul privind îndeplinirea condiției favorizante “Buna guvernanță a
strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” precum și pentru corelarea activităților
desfășurate de JRC și Banca Mondială pentru axa prioritară 1 a POR - transfer tehnologic, la inițiativa AM
POR s-a constituit Comitetul de Coordonare pentru realizarea managementului privind Strategia de
Specializare Inteligentă (CCSI), compus din următoarele instituții: MCI, MFE, MDRAP, ADR-uri, MEC,
MMACA, UEFISCDI în cadrul căruia din partea ADR Nord-Vest s-au nominalizat două persoane.
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În luna martie în cadrul proiectului SIPOCA 27, UEFISCDI a organizat la București un workshop privind
elaborarea foilor de parcurs asociate specializării inteligente, evenimentul fiind un exercițiu de imaginație
cu privire la activitățile pentru pregătirea următoarei perioade de programare, încercând identificarea
soluțiilor în special în ceea ce privește facilitarea colaborării dintre nivelul național și cel regional în
vederea asigurării legăturilor dintre Strategia Națională de CDI, Strategia Națională de Specializare
Inteligentă și S3 regionale.
Strâns legat de RIS3 NV şi de activităţile de elaborare şi operaţionalizare ale strategiei se mai pot aminti:
Participarea la 2 seminarii tip peer-exchange organizate de Comisia Europeană în parteneriat cu
JRC cu scopul de a oferi suport experților din regiunile UE implicați în implementarea RIS3 pe
diferite teme de interes. Temele abordate în cadrul celor două workshopuri au fost: guvernanța
strategiilor de specializare inteligentă și competențele necesare pentru elaborarea și
implementarea strategiilor de specializare inteligentă
Participare la 4 întâlniri ale Comitetului de Coordonare pentru realizarea managementului privind
Strategia de Specializare Inteligentă
Parcurgerea și absolvirea cursului online susținut de Dominique Forray și Martin Eichler intitulată
„Elaborarea Strategiilor de Specializare Inteligentă” de către doi experți din cadrul
Departamentului

Activități inițiate împreună cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene
(JRC)
În perioada raportată, Centrul Comun de Cercetare (JRC) a acordat asistență tehnică tuturor regiunilor din
România în procesul de elaborare sau revizuire a Strategiilor de Specializare Inteligentă precum și în
implementarea acestora, în cadrul proiectului Comisiei Europene pentru regiuni mai puțin dezvoltate:
"Targeted Support for Smart Specialisation in Romania". Deși durata inițială a proiectului a fost estimată
până în luna iunie 2019, în vederea implementării tuturor activităților preconizate, acesta a fost extins
până la sfârșitul anului. Proiectul a fost structurat pe 4 pachete de lucru: (i) Evaluarea RIS3 regionale; (ii)
Implementarea și îmbunătățirea RIS3 regionale; (iii) Suport orizontal și învățare reciprocă; (iv) Analize de
politici, sprijin și diseminare.
Pe parcursul anului au fost organizate o serie de evenimente și acțiuni pe teme orizontale:
În ianuarie a avut loc la București evenimentul “Methodological workshop on the Entrepreneurial
Discovery Process and Project Development Lab” unde experții JRC au organizat simulări în ceea
ce privește organizarea workshop-urilor EDP, prezentând de asemenea metodologia pentru
organizarea Laboratoarelor de Dezvoltare a Proiectelor (Project Development Lab - PDL).
În februarie a avut loc la Madrid seminarul pe tema guvernanței Strategiilor de Specializare
Inteligentă, cu prezentarea de studii de caz și exemple de succes, mare parte a evenimentului
fiind alocată unui exercițiu practic privind definirea rolurilor pentru toți actorii implicați în
procesul S3.
În luna martie JRC a organizat la Viena o întâlnire pe subiectul monitorizării și evaluării
Strategiilor de Specializare Inteligentă unde experți precum Ken Guy din partea Insight Foresight
Institute din Marea Britanie sau Attila Varga de la Universitatea din Pécs au vorbit despre
modalități de evaluare a S3 precum și de evaluarea dezvoltării regionale bazată pe cunoaștere.
În lunile mai și iulie au fost organizate două workshopuri la Barcelona pe tema utilizării diferitelor
tipuri de date în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a Strategiilor de Specializare
Inteligentă (RIS3). Scopul atelierului de lucru a fost de a familiariza participanții cu concepte
precum Open Data, Open Science și Open innovation, rolul acestora în cadrul RIS3, precum și
modul de utilizare a acestora în cadrul procesului de monitorizare și evaluare.
În luna octombrie JRC a organizat ultima întâlnire pe tematici orizontale din cadrul proiectului
Lagging Regions II. la Alcala de Henares, scopul atelierului fiind prezentarea bunelor practici
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pentru utilizarea conceptului de Open Data în procesul de monitorizare și evaluare a Strategiilor
de Specializare Inteligentă.

Activități inițiate în comun cu Banca Mondială
Comisia Europeană, prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO), a încheiat
un acord de asistență tehnică cu Banca Mondială pentru creșterea competitivității celor 8 regiuni de
dezvoltare ale României. Proiectul intitulat “Supporting Innovation in Romanian Catching Up Regions”
urmărește dezvoltarea capacității instituționale a ADR-urilor pentru elaborarea și implementarea unor
programe regionale de susținere a antreprenoriatului și inovării, având la bază bune practici de la nivel
internațional.
Activitățile din cadrul proiectului vizează identificarea disfuncționalităților în politicile de susținere a
activităților de cercetare și inovare, fiind complementare celor pe care ADR Nord-Vest și ADR Nord-Est le
derulează cu sprijin din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) prin proiectele
pilot pentru regiuni mai puțin dezvoltate (‘RIS3 Support to Lagging Regions’, "Targeted Support to Smart
Specialisation in Romania").
Proiectul Băncii Mondiale este structurat pe 3 programe:
1. RV – Research Valorization (valorificarea rezultatelor cercetării)
2. SCR - Structured Contract Research (cercetare pe baza de contracte structurate)
3. PoC – Proof of Concept (validarea conceptului)
În cadrul proiectului, în ianuarie s-a organizat ce-a de-a doua întâlnire dintre reprezentanții Băncii
Mondiale, ADR Nord-Vest, reprezentanții ai trei universități din Cluj (UTCN, UBB, USAMV) și ai unui centru
de cercetare și transfer tehnologic (ICIA). Obiectivul întâlnirii a fost de a analiza posibilitățile pentru
începerea colaborării în cadrul primelor două programe dedicate Regiunilor Nord-Vest și Nord-Est. În
cadrul întâlnirilor cu reprezentanții comunității academice s-a observat necesitatea clarificării unor
aspecte în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de cercetare finanțate din Fonduri UE. Drept urmare
în perioada ianuarie – februarie 2019 s-au organizat 3 videoconferințe cu reprezentanții AM POC, Consiliul
Concurenței și reprezentanții Băncii Mondiale din Polonia.
În februarie a fost organizată cea de-a treia întâlnire dintre reprezentanții Băncii Mondiale, ADR Nord-Vest
și principalele patru universități ca mărime din Cluj (UTCN, UBB, USAMV, UMF). În aceeași lună s-a lansat
și primul apel de idei de proiecte (RVP1.0) pentru echipe de cercetători în cadrul programului Research
Valorization, acestea fiind evaluate și selectate de experți străini în vederea acordării de suport pentru
dezvoltarea nivelului de maturitate tehnologică și al planurilor de afaceri.
În ceea ce privește programul Structured Contract Research a fost elaborată structura și conținutul bazei
de date cu privire la infrastructura și serviciile de cercetare oferite de universitățile și institutele CDI din
Regiune.
În martie, experții Băncii Mondiale asistați de experții ADR Nord-Vest au organizat primul workshop cu
grupele de cercetători din regiune, sub formatul programului ”I-Corps” al US National Science Foundation,
având ca obiectiv sprijinirea acestora în identificarea oportunității din piață pentru cercetarea lor.
La workshop au participat 10 echipe de cercetători din cadrul a patru universități din Regiunea Nord-Vest
(UBB, UTCN, UMF, USAMV), selectate în urma apelului lansat în luna februarie.
În luna aprilie experții ADR Nord-Vest au participat în cadrul unei videoconferințe la prezentarea Fondului
de Inovare din Serbia, obiectivul fiind de a familiariza participanții din România cu mecanismele lansării și
implementării unui apel de proiecte de inovare la nivel local/regional și de a învăța din experiența și
bunele practici prezentate. Videoconferința a avut un follow-up în cursul lunii iunie în vederea clarificării
aspectelor ridicate de ADR Nord-Vest și ADR Nord-Est cu privire la fezabilitatea utilizării unei abordări
similare pentru finanțarea proiectelor de transfer tehnologic din România.
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În aceeași lună a avut loc o nouă videoconferință cu reprezentanții Băncii Mondiale privind următorii pași
în implementarea celor 3 proiecte, principalele subiecte fiind legate de includerea unui nou sub-program
de dezvoltare instituțională în vederea facilitării procesului de transfer tehnologic (propunere a
reprezentanților Băncii), finalizarea primei faze din programul Research Valorization și pregătirea
activităților pentru demararea programului Structured Research Contract.
La mijlocul lunii iunie s-au anunțat rezultatele primei ediții a programului RVP, din cele 10 echipe de
cercetare participante din Regiunea Nord-Vest fiind selectate un număr de 5 proiecte pentru coaching
personalizat cu experții National Science Foundation, restul echipelor fiind eligibile pentru continuarea
colaborării în cadrul instruirilor “Foundation Training”.
La începutul lunii iulie echipa Băncii Mondiale a organizat consultări cu cele cinci echipe de cercetare
selectate pentru coaching individual în cadrul Programului Research Valorization (RVP). De asemenea
scopul misiunii a fost de a identifica nevoile specifice în domeniul transferului tehnologic in cadrul
Oficiilor de Transfer Tehnologic din universitățile Clujene și nu în ultimul rând de a purta discuții inițiale
cu universitățile locale privind disponibilitatea lor în pilotarea Programului Structured Contract Research
(SRCP). De asemenea, având în vedere rezultatele discuțiilor cu oficiile de transfer tehnologic din cele
două regiuni, experții Băncii Mondiale au propus modificarea structurii inițiale a programului de Asistență
Tehnică prin includerea unui nou modul privind creșterea capacității instituționale în cadrul birourilor de
transfer tehnologic.
În perioada 9-10 septembrie a avut loc la Cluj cea de-a doua sesiune de coaching individual cu echipele de
cercetare în cadrul Programului Research Valorization (RVP). Cu această ocazie au fost realizate și
interviurile cu entitățile de inovare și transfer tehnologic în vederea obținerii informațiilor pentru
definitivarea celui de-al patrulea program, și anume creșterea capacității TTO-urilor.
De asemenea la sfârșitul lunii a avut loc la București misiunea Băncii Mondiale cu privire la finalizare
conceptului pentru Programul Proof of Concept. Pe parcursul celor două zile s-a încercat identificarea
principalelor probleme și aspecte care să fie adresate, importanța inovării și rolul autorităților. Prin
exerciții succesive s-a încercat realizarea unor pași pentru a obține răspunsuri referitoare la forma optimă
pentru POC, ce s-ar dori implementat în cadrul POR axa prioritară 1.
În a doua parte a lunii septembrie au fost completate o serie de chestionare pentru stabilirea entității în
cadrul căruia se va începe pilotarea programului SRCP și au fost organizate videoconferințe cu echipele de
cercetare în vederea pregătirii următoarei misiuni cu participarea experților Băncii Mondiale.
Videoconferințele au fost urmate de transmiterea unor planuri de acțiune elaborate de experți în urma
discuțiilor.
Următoarea misiune a Băncii Mondiale a avut loc la sfârșitul lunii octombrie în cadrul căruia au fost
organizate o serie de întâlniri cu echipele de cercetare, având loc în cadrul aceleiași misiuni și ce-a de a
treia ediție a cursului Foundation Training pentru toate cele 10 echipe de cercetare care au participat la
programul organizat în luna martie.
În privința Programului Proof of Concept, în cursul lunilor noiembrie și decembrie au fost completate o
serie de chestionare cu potențiali beneficiari ai programului (peste 300 firme inovative din toate cele 8
regiuni). Răspunsurile acestora vor ajuta la validare designului și al implementării programului pe
parcursul anului 2020.
În cursul lunii noiembrie au avut loc videoconferințe cu toate cele 5 echipe de cercetare, acestea fiind
urmate de ultima misiune din an a Băncii Mondiale la Cluj în luna decembrie. Pe parcursul celor 2 zile au
fost organizate interviuri și consultări cu 4 dintre cele 5 echipe de cercetare și unul din TTO-uri, în prima
zi fiind organizată cea de-a cincea ediție a Foundation Training.
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Pregătirea implementării Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020
În luna decembrie 2018, a fost demarat al doilea apel de preselectie pentru identificarea proiectelor cu
potențial strategic, care să facă parte din portofoliul de proiecte al Strategiei de Specializare Inteligentă
de la nivel regional. Acest proces a fost avizat în prealabil de Comitetul Director pentru Strategia de
Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Vest, și aprobat prin procedură scrisă de Consiliul de Dezvoltare
Regională.
Ţinând cont de caracterul specific al implementării Operaţiunii 1.2 din cadrul Axei Prioritare 1 a
Programului Operaţional Regional 2014-2020 proiectele care urmează a fi dezvoltate şi depuse ulterior
lansării Ghidului specific vor trebui identificate şi aprobate în prealabil.
Apelul şi întreg procesul au fost deschise atât pentru promotorii de idei de proiecte care în urma
participării la atelierele de descoperire antreprenorială sau în urma lansării anunţului au elaborat idei de
proiecte pe fişe, dar şi pentru alţi actori interesaţi în vederea includerii în proces a unor idei noi, mărind
în aceeași timp baza de selecţie.
La final procesului de preselectie si evaluare, cererile de preselecție depuse au fost centralizate în funcţie
de punctajul final. În afară de punctajul obţinut, proiectele sunt selectate şi în funcţie de buget,
însemnând că vor fi propuse spre prioritizare în ghidul beneficiarului ce urmează a fi aprobat de AMPOR,
primele cereri care se încadrează în limita bugetară alocată, menționată anterior.
Astfel, această listă finală a fost avizata de Comitetului Director al Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, împreună cu prezentul raport sintetic al procesului de selecţie, în
cadrul celei de-a 10 proceduri scrise, lansate în 21 februarie 2019.
În data de 14 martie a.c., MDRAP a invitat reprezentanții JRC si a celor doua regiuni, Nord-Vest și NordEst, la o reuniune de lucru pe tema Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic/POR 2014-2020,
obiectivul specific 1.2: Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate
în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate în România.
Această discuție a avut ca scop clarificarea unor elemente din ghid, in vederea finalizării acestuia. La
intalnire au participa si expertii recomandati de JRC pentru evaluarea tehnico-financiară a propunerilor de
proiecte rezultate pentru regiunile Nord Est si Nord Vest in cadrul initiativei “Regiuni mai puţin
dezvoltate”.
În data de 1 august 2019, s-a organizat o întâlnire de lucru cu beneficiarii predesemnați ai finanțării
pentru operațiunea 1.2 din cadrul axei prioritare 1. Întâlnirea a avut loc la sediul secundar ADR Nord-Vest,
dar au fost realizate și transmisii de videoconferință. S-au dezbătut elementele principale ale ghidului
beneficiarului, și au fost ridicate problemele și neclaritățile sesizate de beneficiari.
Pe parcursul perioadei august-decembrie 2019, au avut loc numeroase schimburi de email-uri, convorbiri
telefonice și întâlniri punctuale cu promotorii proiectelor incluse in anexa 10.7 aferent regiunii de
dezvoltare Nord-Vest, pentru a clarifica aspecte din conținutul ghidului solicitantului, sau pentru a facilita
obținerea de răspunsuri din partea Autorității de Management a Programului Operațional Regional.
Față de termenul limită propus inițial prin ghid pentru depunerea proiectelor, acesta a fost prelungi până
la final de lună martie, ca urmare a dificultăților în a obține clarificări la aspectele sesizate în ghid,
precum și ca urmare a complexității ridicate a intocmirii cererilor de finanțare și a documentațiilor
aferente.
În ceea ce privește prioritate de investiții 1.1, la nivel de axă prioritară 1, s-au derulat 6 întâlniri cu
reprezentanții entităților care au depus scrisori de intenție, și au fost contactați telefonic și pe email toți
deponenții, pentru a maximiza șansele depunerii de proiecte. Până la termenul limită al depunerii
proiectelor, au fost depuse inițiative și pe operațiunea 1.1a, 1.1b și 1.1c.
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La nivel de operațiune 1.1a au trecut în faza de contractare un număr de 3 proiecte iar pentru
operațiunea 1.1b 1 proiect. În ceea ce privește operațiunea 1.1c, deși numărul proiectelor depuse a fost
unul semnificativ, nici un proiect nu a trecut în faza de contractare, ca urmare a respinerii acestora în
faza de evaluare administrativă și de eligibilitate. Drept urmare, pentru a evita riscul de a nu contracta
acele sume, s-a propus, în urma unei hotărâri a CDR Nord-Vest, realocarea sumelor de bani către restul
operațiunilor din cadrul axei prioritare 1, unde sumele puteau fi utilizate în vederea contractării
proiectelor.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a derulat proiectul „Lot 3 - Evaluarea
intervențiilor POR 2014-2020”. Proiectul este implementat de către consorțiul alcătuit de firmele de
consultanță Lattanzio Advisory SpA și Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl. Etapa a II-a a contractului
prevede pregătirea altor 6 studii de evaluare, pentru diverse domenii/axe prioritare ale POR 2014-2020,
printre care şi Axa prioritară 1 Promovarea transferului tehnologic
În vederea colectării datelor şi informaţiilor din cele 2 regiuni pilot pentru pregătirea Strategiei de
Specializare Inteligentă (RIS3) şi identificarea portofoliului regional de proiecte pentru implementarea
RIS3 NV, în data de 17 mai 2 experți din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Regională, Proiecte,
Turism și 1 expert din cadrul Departmanetului Investiții Financiare și Instrumente Financiare Inovatoare au
avut o întâlnire cu echipa de evaluare LME.
Scopul interviului a fost de a identifica şi colecta informaţii de natură calitativă referitoare la procesele
parcurse în diferitele etape ale elaborării RIS3 și pregătirii implementării AP1 POR.
În urma întâlnirii experții ADR Nord-Vest au furnizat în mod centralizat datele de contact ale
participanților din cadrul celor 6 EDP-uri organizate în 2016 și 2017, urmând ca persoanele respective să
fie invitate la 2 întâlniri de tip focus-group în 4 și 5 iunie.
Trei experți ADR au participat în cadrul celor două focus-groupuri (primul dedicat participanților în cadrul
EDP-urilor, al doilea promotorilor de proiecte din portofoliul RIS3), scopul întâlnirilor fiind pe de o parte
de a purta o discuție de grup pe baza unui protocol de întrebări/teme de interes în exerciţiul de evaluare
iar pe de altă parte de a efectua o succintă analiză SWOT a procesului de descoperire antreprenorială
desfăşurat în conformitate cu Metodologia JRC.
Ca urmare a celor incluse în Memorandumul privind îndeplinirea condiției favorizante “Buna guvernanță a
strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” precum și pentru corelarea activităților
desfășurate de JRC și Banca Mondială pentru axa prioritară 1 a POR - transfer tehnologic, la inițiativa AM
POR s-a constituit Comitetul de Coordonare pentru realizarea manag
ementului privind Strategia de
specializare inteligentă (CCSI), compus din următoarele instituții: MCI, MFE, MDRAP, ADR-uri, MEC,
MMACA, UEFISCDI.
Din partea ADR Nord-Vest în cadrul Comitetului s-au nominalizat două persoane, un titular și un supleant.
Având în vedere activitățile desfășurate până în prezent, precum și necesitatea stabilirii unui calendar
comun de realizare a demersurilor ulterioare în domeniul specializării inteligente, în data de 25 iunie s-a
organizat prima reuniune a acestui Comitet.
De asemenea, suplimentar față de reuniunea Comitetului de Coordonare din data de 25 iunie 2019,
reprezentanții JRC au propus realizarea unui training privind guvernanța strategiilor de specializare
inteligenta. În acest sens, pentru a evita deplasări multiple în perioade diferite de timp, data stabilită
pentru eveniment a fost 24 iunie 2019. La training au participat două persoane din partea ADR Nord-Vest.
S-au transmis două adrese pentru exprimarea input-urilor asupra ghidului beneficiarului pentru
operațiunea 1.2 din cadrul axei prioritare 1. Numărul adreselor este 117437/09.08.2019, si adresa nr.
119050/28.08.2019.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională 2014-2020
Planul și Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, împreună cu portofoliul de proiecte aferent, au fost
aprobate prin Hotărârea CDR nr. 425 din 20.04.2015. Pentru urmărirea implementării documentului
strategic și monitorizarea acestuia s-au derulat în special activități de asistență pentru promotorii de
proiecte și analize in-house referitoare la proiectele finanţate din FESI, contractate în exerciţiul financiar
2014-2020, care urmează a fi implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Asistența pentru
promotorii de proiecte a constat în analiza ideilor de proiecte promovate de actori cheie din regiune din
perspectiva contribuției lor la atingerea obiectivelor de dezvoltare regională și transmiterea de observații,
comentarii, respectiv emiterea unor scrisori de sprijin în conformitate cu apelurile de propuneri, precum
şi facilitarea intrării actorilor cheie de la nivel regional în parteneriate constituite la nivel european. ADR
Nord-Vest a răspuns unor solicitări de susținere a unor proiecte venite din partea CJ Maramureș (Food
Chains 4 Europe), a Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud (Rural SMEs), a Primăriei Cluj-Napoca
(Centru de excelență pentru copiii supradotați din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest).

Pregătirea următoarei perioade de programare 2021-2027
În cadrul procesului de pregătire a următoarei perioade de programare 2021-2027, în cursul anului 2019 sau lansat o serie de activități legate de elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii
Nord-Vest. S-a răspuns de asemenea la solicitări primite din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) și respectiv din partea Ministerului Fondurilor Europene (MFE) în vederea
derulării negocierilor pentru Acordul de Parteneriat RO-UE 2021-2027.
a. Activități legate de elaborarea PDR 2021-2027
Pentru activitățile legate de noul PDR s-a deschis o pagină nouă pe site-ul ADR Nord-Vest
https://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2021-2027
Începând din a doua jumătate a anului, s-au
reactivat structurile parteneriale la nivel regional
(CRP, GTR, GLSR), conform Regulamentului Cadru
pentru organizarea şi funcționarea Comitetelor
Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare
Regionale 2021 – 2027, primit de la MDRAP. CRP și
GLSR au fost definitivate ca structură, pentru GTR-uri
făcându-se o analiză de identificare/actualizare a
tematicilor din perioada anterioară. S-au definit 6
GTR-uri:
Specializare inteligentă, digitalizare și
competitivitate economică, Eficiență energetică și
tranziția către o economie circulară, mobilitate și infrastructură de transport, Dezvoltare urbană
durabilă și orașe inteligente, Dezvoltare teritorială integrată și agricultură, Forța de muncă,
incluziune socială, educație și sănătate.
Pe data de 28.08.2019 a avut loc prima reuniune a Comitetului Regional de Planificare (CRP),
organism cu rol consultativ în elaborarea PDR Nord-Vest 2021-2027. Reuniunea s-a desfășurat la
Centrul de Conferințe „Platinia” din Cluj-Napoca și a inclus pe agendă: prezentarea metodologiei
de realizare a PDR 2021-2027, discutarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al CRP Nord-Vest, prezentarea contextului european și național de programare 20212027 și aspecte legate de identificarea și pregătirea portofoliului de proiecte de transport
(drumuri județene) propuse pentru finanțare în 2021-2027. În cadrul sesiunilor de întrebări și
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răspunsuri, participanții au putut să-și prezinte amendamentele asupra Regulamentul supus
aprobării, s-au interesat de principalele surse de finanțare și au făcut propuneri pentru modul de
derulare al dialogului regional și de promovare a nevoilor regionale la nivel central. La reuniune au
participat 40 de invitați, reprezentând structura indicativă a componenței CRP, conform
Regulamentului Cadru 2021-2027 transmis de MDRAP: autorități publice locale, mediul de afaceri,
mediul academic, societatea civilă, etc. Regulamentul de organizare și funcționare ROF CRP NordVest 2021-2027 a fost votat în unanimitate, cu amendamentele prezentate în cadrul reuniunii.
Evenimentul a fost diseminat atât pe site-ul propriu (https://www.nord-vest.ro/reuniuneacomitetului-regional-pentru-elaborarea-planului-de-dezvoltare-al-regiunii-nord-vest-2021-2027/),
cât și prin Newsletter-ul nr.449/6.09.2019 al MDRAP
(www.mdrap.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt/view?newsID=482).
Din luna august 2019 s-a lansat activitatea de actualizare a PDR, prin elaborarea analizei socioeconomice a Regiunii Nord-Vest, pe toate domeniile prevăzute prin Metodologia de realizare a
PDR-urilor (versiunea 2012). S-au luat în calcul serii de timp pe perioada 2012-2018, din surse
statistice naționale și europene, dar și din materiale obținute la solicitarea ADR Nord-Vest (ex: de
la ONRC, Agenția Națională de Protecția Mediului, Administrația Națională Apele Române, Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate, etc.)

b. Activități la solicitarea MDRAP și MFE
La solicitarea MDRAP, în luna septembrie s-a realizat un material sintetic privind cheltuielile
efectuate din bugetul Consiliilor Județene din Regiunea Nord-Vest pentru întreținerea și repararea
drumurilor județene, utilizând formatul tabelar indicat de minister. Au fost contactate toate
consiliile județene și s-a menținut un dialog permanent în vederea completării corecte a tuturor
informațiilor solicitate. De asemenea, în aceeași periodă s-a completat și transmis documentul
solicitat pentru realizarea recensământului rețelei secundare rutiere necesar a fi transmis
Ministerului Transporturilor, ca și parte a condiției favorizante de accesare a fondurilor europene
pe sectorul transport rutier privind legăturile rețelei primare.
La solicitarea MFE, pe data de 21 august 2019, experții DDRPT au avut o întâlnire online cu
experții MFE pe subiecte legate de complementaritatea fondurilor comunitare cu cele structurale
și de investiții. Agenda de lucru a cuprins subiecte precum:
- Prezentarea activității Direcției Cooperare Europeană și Internațională;
- Activitățile ADR Nord-Vest în domeniul programelor comunitare;
- Programele comunitare din perspectiva sinergiilor cu Fondurile Structurale;
- Posibilități de colaborare în domeniul programelor comunitare.
Tot la solicitarea MFE, experți desemnați ai ADR Nord-Vest pentru a face parte din grupurile de
lucru pe Obiectivele de Politică 1,2,3,4 și 5 au completat Fișe Cadru transmise de MFE în vederea
derulării celei de-a treia runde de negocieri UE-RO pentru perioada de programare 2021-2027
(care a avut loc ulterior la București, 17-19.09.2019).
În lunile noiembrie și decembrie, la solicitarea MFE, experții ADR Nord-Vest au participat la
București la reuniunile Grupurilor de lucru dedicate Obiectivelor de Politică 1,2,3,5, precum și la
întâlnirile organizate de MFE pentru discutarea drafturilor privind logica intervenției propusă pe
fiecare obiectiv.
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Alte activităţi de dezvoltare regională
Activități suport a structurilor de tip asociativ/ cluster
Permanenta informare a structurilor de management ale clusterelor din regiune cu privire la oportunitățile
de finanțare și cooperare disponibile și promovare a fost asigurată prin proiectele și rețelele în care ADR
Nord-Vest face parte, aceasta fiind o activitate continuă şi pe parcursul anului 2019.
De asemenea, reprezentanți ai ADR Nord-Vest au participat la Adunările Generale ale structurilor
asociative precum și la evenimentelele organizate de acestea, după cum urmează:
Cluj IT Cluster – participarea reprezentanților ADR Nord-Vest la evenimentul anual de anvergură
Cluj Innovation Days, organizat în 30-31 mai 2019, cu tema Bridging Organizational Chnage and
Digital Potential;
Cluster Mobilier Transilvan - participarea la Adunare Generală a membrilor din 23 aprilie și 17
decembrie 2019;
Cluster TREC – Transylvania Energy Cluster – participare la reuniunea de final de an din data de
12 decembrie 2019.
Cluster Industrii Creative Transilvania – participare la AGA în 22 februarie 2019;
Cluster AgroTransilvania – participarea la 2 întâlniri AGA în lunile aprilie și decembrie 2019
Asociația Centrul Cultural Clujean – participare la AGA în data de 21 ianuarie 2019.
Cluster CLEMS – Cluster eco-inovativ pentru un mediu sustenabil - participare la întâlnirea de
lucru pe tema Sisteme integrate de tratare si epurare a apelor în luna noiembrie 2019, cu
prezentarea oportunităților pe domeniu din proiectul C-Voucher
Cluster HOLZBOX – Clusterul lemnarilor din Transilvania participare la întâlnirea AGA în luna
octombrie 2019, cu prezentarea oportunităților pe domeniu din proiectul C-Voucher
Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania ediția a Va – participare in calitate de coorganizator la două dintre secțiunile paralele (mobilier – industrie prelucrătoare și industrii creative) ,
organizată de Consorțiul Clusterelor din Regiunea Nord-Vest, în 19-20 septembrie 2019
ADR Nord-Vest a participat la Conferinta Europeană a Clusterelor organizata la Bucuresți in mai 2019,
sub auspiciile Președenției României la Consiliul UE: https://www.nord-vest.ro/campioni-la-conferintaeuropeana-a-clusterelor-2019/






Participare în cadrul structurilor parteneriale instituționale
CRFPA CLUJ- ADR Nord-Vest a participat la două întâlniri ale Consiliului Consultativ, în calitate de
membru;
Programul transfrontalier România-Ungaria: participarea la al 7 lea Comitet de Monitorizare
organizat la Nyíregyháza, în luna noiembrie 2019; S-au discutat aspecte legate de implementarea
programului, s-au prezentat proiectele cu risc major și măsurile impuse pentru eliminarea acestor
riscuri. S-a prezentat statusul implementării planului de comunicare pentru anul 2019, dar și
planul de comunicare aferent anului 2020. Odată cu Comitetul de Monitorizare s-a organizat și
primul Comitet de Programare pentru perioada 2021-2027, comitet în cadrul căruia ADR Nord-Vest
are calitatea de Membru Observator. În cadrul Comitetului de Programare s-a aprobat regulile de
procedura și s-au discutat aspecte legate de următoarea perioada de programare, precum și
mutarea secretariatului comun în Ungaria.
Programul Romania – Ucraina: participarea la al 4 lea Comitet de Monitorizare, ce a avut loc la
Botoșani, în luna decembrie 2019. S-au discutat aspecte legate de implementarea programului,
precum și problemele partenerilor ucrainieni implicați în proiectele mari de infrastructura
(probleme legate de modificarea statutului spitalelor în Ucraina) și s-au luat măsuri pentru a se
accelera procesul de contractare al proiectelor depuse.
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Capitolul 6: PROIECTE PROPRII
ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE PROPRII
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.
Acesta face parte din reţeaua europeană cu acelaşi nume şi este
cofinanţat de Uniunea Europeană (direct de Comisia Europeană,
prin DG COMM, iar managementul acestui proiect este realizat în
România cu ajutorul Reprezentanţei Comisiei Europene în
România) şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR
Nord-Vest) prin intermediul unui contract cadru încheiat pentru
perioada 2018-2020.

Principalele
activităţi de
comunicare

 Pe parcursul anului 2019 programul de lucru al centrului a fost de la 9:00
la 17:00, iar în această perioadă a avut peste 150 de vizitatori.
 Am primit peste 100 de întrebări de la tineri şi oameni interesaţi de
noutăţile transmise de Comisia Europeană, pe următoarele teme: educaţie,
oportunităţi de finanţare, alegerile europarlamentare din 2019, cercetare şi
inovare, media, drepturi și libertăţi, politici de tineret, burse Erasmus,
agricultură şi dezvoltare rurală, economie, educaţie, politică externă şi politică
regională.
 De asemenea, am primit peste 30 de email-uri şi peste 40 de telefoane în
care ne-au fost solicitate informaţii legate de temele menţionate anterior.
Câteva dintre întrebări au fost redirecţionate către alte instituţii abilitate ale
Uniunii Europene deoarece echipa centrului nu deţinea informaţii complete cu
privire la subiectele abordate de acei cetăţeni.
 Website-ul centrului poate fi accesat oricând la adresa http://europedirect.nord-vest.ro/. Postările se fac ori de câte ori este nevoie în
toate secţiunile website-ului.
 Am trimis informaţii referitoare la evenimentele desfăşurate de centru
către o bază de date mass-media compusă din 160 de contacte din regiune. De
asemenea, în cadrul unei tabere internaţionale pe care am organizat-o în
parteneriat cu centrele Europe Direct din Veliko Târnovo (Bulgaria) şi Slavonski
Brod (Croaţia), şi care s-a ţinut în Cluj-Napoca în luna noiembrie, am invitat
câţiva dintre jurnaliştii din regiune să participe la dezbaterile şi întâlnirile
organizate de centrul nostru.
 Pe parcursul anului am fost contactaţi şi am răspuns pozitiv mai multor
solicitări de parteneriat transmise către noi de studenţi ai Universităţii „BabeşBolyai”, astfel centrul nostru a devenit partener în numeroase acţiuni prin care
tinerii au primit informaţii esenţiale despre Uniunea Europeană şi instituţiile
acesteia.
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 Pagina de Facebook a centrului poate fi accesată la adresa:
https://www.facebook.com/europedirect.cluj/. La începutul anului 2019 pagina
avea 1.912 like-uri, iar pe 31 decembrie am contorizat o creştere de 70 de
aprecieri, ajunând astfel la 1.982 de like-uri.
 Impactul total al postărilor de pe pagina de Facebook a fost de 390.670
de persoane. Impactul mediul lunar al postărilor a fost de 32.555 de persoane.
 Pagina de Instagram a centrului – @edtransilvaniadenord – este urmărită
de 79 de persoane şi are 20 de postări care au adunat peste 209 de aprecieri.
 Publicul ţintă al evenimentelor EDIC a fost format în 2019 din: publicul
general, tineri (studenţi şi elevi), profesori, jurnalişti, bloggeri şi trendsetteri
(peste 160 contacte la nivel regional) şi invitaţi internaţionali de la Centre Europe
Direct partenere.
 Evenimentele au fost promovate în campanii online şi social media, dar şi
prin acţiuni de PR, afişe, anunţuri pe pagina de web.
 De asemenea, au fost elaborate, de fiecare dată când a fost nevoie,
comunicate de presă care au fost transmise celor 160 de contacte din regiune.
 Ziua Europei a avut un program special pliat pe publicul tânăr. Acest
eveniment a fost organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi
centru de informare turistică Visit Cluj. În cadrul evenimentului tinerii au primit
materiale informative despre Uniunea Europeană şi instituţiile acesteia şi au fost
informaţi cu privire la programele pe care Comisia Europeană le derulează şi la
care ei au acces.

Organizarea
de
evenimente
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 6 evenimente judeţene destinate alegerilor Europarlamentare –
acestea au constat într-o prezentare interactivă a alegerilor europarlamentare
axată pe importanţa votului fiecăruia dintre noi.

 Tabăra „Pass Forward… The European Value” a fost anul acesta
organizată de centrul nostru în Cluj-Napoca. Invitaţii noştri au fost atât studenţi,
jurnalişti şi persoane din cadrul centrelor Europe Direct din Veliko Târnovo,
Bulgaria, şi Slavonski Brod, Croaţia, cât şi studenţi şi jurnalişti din regiunea
noastră. Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, timp în care toţi
participanţii au luat parte la dezbateri legate de noile priorităţi ale Comisiei
Europene, au vizitat numeroase locuri realizate cu ajutorul fondurilor europene şi
au discutat pe marginea influenţei mass-media în viaţa europenilor.

 1 eveniment în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi
ale Comunicării la care au participat studenţii de la specializarea jurnalism. Am
susţinut o prezentare, care ulterior s-a transformat într-o dezbatere despre
exemplele de new media din spaţiul economic european.
 Pe parcursul anului am participat la 5 evenimente organizate atât de
Participarea studenţi din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, cât şi de autorităţi locale din
la
judeţele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
evenimente
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 Evenimentele au fost preponderent axate pe încurajarea tinerilor să
meargă să voteze la alegerile europarlamentare care au avut loc în data de 26
mai 2019.
 Publicul-ţintă al evenimentelor a fost format din liceeni şi studenţi din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
 Acoperirea mediatică pentru aceste evenimente a însemnat distribuirea
evenimentelor în mediul on-line, pe reţelele de socializare unde centrul are
conturi şi o bază activă de susţinători/ vizitatori.
 Prezenţa centrului la toate aceste evenimente a fost foarte apreciată de
tineri, mai ales că la finalul fiecărui eveniment aceştia ne-au transmis că au aflat
lucruri noi despre Uniunea Europeană, despre instituţiile acesteia, dar şi despre
numeroasele programe dedicate tinerilor sau locuitorilor din spaţiul economic
european.
 Conform celor mai recente sondaje, publicul ţintă general este eurooptimist, 67% dintre români au încredere în Uniunea Europeană şi în viitorul ei.
 Pentru a prezenta date statistice din cel mai recent Eurostat, am ales să
realizăm 10 infografice în care am prezentat publicului larg, informaţii referitoare
la proiecte şi programe implementate de Uniunea Europeană.
 Aceste infografice au fost publicate pe pagina de Facebook a centrului şi
cu ajutorul lor s-a realizat o campanie de promovare prin care s-au prezentat o
parte dintre vechile priorităţi ale Comisiei Europene (cele promovate de JeanClaude Juncker), dar şi o parte dintre noile priorităţi prezentate şi promovate de
Ursula von der Leyen în calitate de preşedinte al Comisiei Europene.
Materiale de
suport pentru
comunicare
Materiale
audio-video şi
alte
materiale pe
suport
electronic

 Aceste materiale se vor păstra pe pagina de Facebook a centrului, astfel
că orice persoană interesată le va putea studia oricând doreşte.
 Infograficele ne-au ajutat să creştem vizibilitatea centrului nostru şi
implicit a Uniunii Europene şi a instituţiilor ei.
ADR Nord-Vest a câştigat pentru prima dată finanţarea pentru acest proiect în 2008, devenind astfel
structură gazdă pentru Centrul Regional Europe Direct Transilvania de Nord. Conform procedurilor, în
fiecare an centrul trebuie să depună un nou plan de activităţi care este însoţit în mod obligatoriu de un
nou buget.
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BISNet Transylvania – rețea suport de servicii pentru afaceri și inovare
www.bisnet-transylvania.ro
În anul 2019 s-a implementat cel de al treilea contract specific din contractul
cadru Enterprise Europe Network încheiat cu Comisia Europeană, pe o perioadă
de

şapte

ani,

pentru

implementarea

activităţilor

proiectului

BISNet

Transylvania. Proiectul este finanțat prin programul COSME și beneficiază de un
buget de 618.376 euro din care 113.505 euro bugetul ADR Nord-Vest.
Enterprise Europe Network este un instrument al Comisiei Europene pentru
sprijinirea competitivităţii şi dezvoltării afacerilor pentru IMM-uri, cu finanţare prin programul COSME
(programul Uniunii Europene pentru Competitivitatea IMM-urilor).
Obiectivul principal al proiectului BISNet Transylvania, coordonat de Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Vest este creşterea competitivităţii şi a capacităţii de inovare, în special a IMM-urilor, 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.
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Activităţi principale derulate în 2019 şi rezultatele obţinute:
3 evenimente pe teme de interes organizate în regiune: la Cluj-Napoca - evenimentul „Supprting
Effective Collaboration. Practical Tools & New Business Approach” în contextul Conferinței
Clusterelor; la Baia Mare – seminar în domeniul standardizării: „Eficiența energetică prin
standardul SR EN ISO 50001:2019” și tot la Cluj-Napoca seminar pentru promovarea oportunităților
de finanțare adresate companiilor cu activitate în industriile culturale și creative. Peste 90 de
reprezentanți ai companiilor din regiune au participat.
sprijinirea participării firmelor la patru evenimente de brokerage organizate în Europa: Bologna –
automotive; Londra – industrii culturale și creative și ICT; Oslo – economie circulară; București –
eveniment internațional organizat în contextul conferinței internaționale a clusterelor. Peste 60
de întâlniri de afaceri realizate.
facilitarea dezvoltării de parteneriate - 14 profile de colaborare ale IMM-urilor din regiune,
pregătite și promovate; 50 de expresii de interes primite la profilele realizate; 34 de expresii de
interes făcute pentru clienții din regiune;
7 acorduri de colaborare încheiate dintre care 3 pe cercetare (PA- Research), facilitarea
participării în consorții care au aplicat pe programele de finanțare ale EC; 4 business – semnarea
acorduri comerciale;
au fost identificate 60 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.bisnet-

transylvania.ro;
55 de experți din România au participat la întâlnirea națională Enterprise Europe Network
organizată de centrul EEN – ADR Nord-Vest la Cluj-Napoca, în luna septembrie;
organizarea, în colaborare cu Imp3rove Academy din Germania, în luna noiembrie a unei sesiuni de
instruire – Digital Innovation Quotient pentru experții implicați în furnizarea serviciilor de inovare;
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InnoCap Transylvania
https://www.improve-innovation.eu/

Proiectul
programul

InnoCap

Transylvania,

european

Horizon

finanţat
2020,

a

prin
fost

implementat în anul 2019 sub cel de al treilea
contract specific în contextul aceluiași contract cadru
Enterprise

Europe

Network

încheiat

cu

Comisia

Europeană, pe o perioadă de şapte ani, pentru implementarea activităţilor proiectului BISNet
Transylvania. Bugetul total la nivel de consorțiu este 39.176,25 euro din care bugetul 7.867,50 euro buget
ADR Nord-Vest.
Acest proiect are ca obiectiv principal acordarea serviciilor suport în managementul inovării și gestionarea
proiectelor firmelor cu potenţial inovativ din Transilvania, prin 2 pachete de servicii;
„Key Account Management - KAM” pentru beneficiarii unei finanțări H2020 – SME Instrument: oferă
sprijin companiilor care au o astfel de finanțare în pregătirea studiului de fezabilitate pentru
dezvoltarea ulterioară a proiectului atât prin intermediul experților EEN implicați, cât și cu
sprijinul altor experți (coaches) externi contracți direct de către Agenția Executivă pentru IMM-uri
(EASME);
„Enhancing SME Innovation Management Capacity - EIMC” pentru membrii rețelei europene a
întreprinderilor EEN: oferă o evaluare gratuită a managementului inovării folosind instrumentul
online oferit de Academia IMP³rove din Germania și recomandat de Comisia Europeană.
Proiectul se implementează în cadrul unui consorțiu format din șapte organizații partenere, ADR
Nord-Vest coordonator, în sprijinul companiilor localizate în macroregiunea RO1 (regiunea Nord-Vest
împreună cu regiunea Centru).

Activități principale derulate în anul 2019 și rezultatele obținute:
5 companii evaluate de către experții ADR NordVest (atât pe managementul inovării, cât și pe capacitatea
de

inovare

digitală)

au

obținut

rapoarte

de

benchmarking; au fost realizate analize ale punctelor
slabe identificate și au fost elaborate planuri de acțiuni în
vederea îmbunătățirii stării de fapt; companiile au obținut
Certificate de evaluare din partea Academiei IMP³rove;
sprijinirea unei companii din regiune, beneficiară a
unei finanțări prin programul H2020 – SME Instrument, în
faza 1 pentru implementare proiectului prin oferirea
pachetului de consultanță dedicat.
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SME Organics - Creșterea competitivității IMM-urilor din sectorul ecologic
http://www.interregeurope.eu/smeorganics/
Proiectul este finanțat prin programul de cooperare
teritorială Interreg Europe 2014-2020, pe perioada
aprilie

2016

–

martie

„Îmbunătățirea

politicilor

competitivității

IMM-urilor”.

restructurat

după

2020,

finalizarea

componenta

pentru
Bugetul
etapei

creșterea
total,
întâi

a

proiectului, este de 2.141.719 euro iar bugetul ADR
Nord-Vest de 88.202 euro.
După doi ani de implementare, începând din luna aprilie 2018, proiectul a intrat pentru următorii doi ani
în Faza 2, în cadrul căreia rolul ADR Nord-Vest este de a monitoriza periodic implementarea Planului
Regional de Actiune pentru Sectorul Ecologic. Implicarea bugetară și de resursă umană sunt minimale.
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Principale activități și rezultate în anul 2019:
Monitorizarea constantă a activităților realizate în regiune în direcția dezvoltării sectorului
ecologic și a indicatorilor din Planul de Acțiune; întocmirea a două rapoarte de monitorizare
organizarea unei întâlniri a Comitetului Regional de Reprezentanți în luna martie –inventarierea
acțiunilor întreprinse pentru implementarea Planului Regional de Acțiune pentru Sectorul Ecologic
și prezentarea ultimei vizite de bune practici din Polonia din 2018;
participarea la evenimentul Femeile în agricultura ecologică, la Luna, județul Cluj, în luna mai, cu
prezentarea bunelor practici și a acțiunilor prevăzute în Planul Regional
participarea la Congresul European Ecologic organizata de IFOAM-EU, care a avut loc la București,
în luna iunie, cu prezentare despre proiectul SME Organics și despre Planul Regional de Acțiune
participarea împreună cu președintele Asociației INTER-BIO la Conferința Finală de diseminare a
rezultatelor proiectului SME Organics la nivel de policiti publice, la Bruxelles, în luna decembrie,
cu participarea la dezbaterea în panelul de bune practici multi-fond
participare la o întâlnire de consorțiu, la Bruxelles, în luna decembrie
elaborarea și publicarea unui articol complet cu toate acțiunile și rezultatele proiectului:
https://www.nord-vest.ro/proiect-sme-organics/
1 raport intermediar, aprobat de controlul de prim nivel de la MDRAP; pregătirea Raportului final
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TRAM - „Elaborarea Planurilor de Acțiune pentru mobilitatea
urbană sustenabilă”
http://www.interregeurope.eu/tram/

Proiectul TRAM – „Elaborarea Planurilor de
Acțiune pentru mobilitatea urbană sustenabilă”
este

finanțat

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 contribuția UE,
15,910.70 euro contribuția MDRAP, iar restul de
2.447,80 euro cofinanțarea ADR Nord-Vest.
Data oficială de începere a proiectului a fost 1 aprilie 2016, principalele activități și rezultate pentru
anul 2019 fiind:
finalizarea Planului de Acțiune pentru îmbunătățirea mobilității urbane în Regiunea Nord-Vest;
organizarea a două întâlniri ale Comitetului Regional de Reprezentanți TRAM în vederea aprobării
activităților cuprinse în cadrul Planului de acțiune și pentru constituirea Grupului Regional de
Mobilitate Urbană
participare la ultima întâlnire a Comitetului de Coordonare al proiectului la Ancona, Italia.
Revizuirea și încărcarea bunelor practici identificate în Regiunea Nord-Vest în domeniul mobilității
urbane pe Platforma Interreg Europe (Policy Learning Platform)
depunerea propunerii de proiect pilot în cadrul Programului Interreg Europe împreună cu
municipiul Miskolc în vederea finanțării transferului unei bune practici identificate de către
partenerul din Spania (Ciclogreen) – declarată câștigătoare de către Comitetul de Monitorizare al
Programului în cursul lunii martie;
participare la evenimentul Europe, let’s cooperate organizat de Secretariatul Comun al
Programului Interreg Europe la Bruxelles
prezentarea reconstrucției zonei centrale din Municipiul Baia Mare ca și bună practică la conferința
Citizen Focused Urban Mobility la Bruxelles
elaborarea raportului de monitorizare pe primele șase luni pentru Planul de acțiune
elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea serviciului de design grafic cu scopul elaborării
unui concept de hărți și o identitate vizuală comună pentru municipiile din Regiunea Nord-Vest în
vederea promovării pistelor de biciclete
promovare a activităților proiectului în presă, pe website, rețele media.
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RCIA – Alianță Regională de Industrii Creative
https://www.interregeurope.eu/rcia/

Proiectul RCIA – „Regional Creative Industries Alliance”
(Alianță Regională de Industrii Creative) este finanțat din
Programul de Cooperare Teritorială Interreg Europe 20142020 și se implementează în perioada ianuarie 2017 –
decembrie 2021.
Proiectul are un buget total de 1.925.240 euro, din care
bugetul ADR Nord-Vest este de 149.145 euro.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea politicilor și programelor care
susțin competitivitatea firmelor din domeniul cultural-creativ, prin schimb de bune practici între regiunile
partenere.
Prin interacțiunea dintre actorii implicați în acest domeniu este avută în vedere dezvoltarea avantajelor
competitive ale entităților active în sectorul industriilor culturale și creative prin facilitarea accesului la
oportunitățile de finanțare, prin dezvoltarea unor instrumente financiare noi sau îmbunătăţite, bazate pe
scheme de finanţare emergente precum: micro-credite, rambursări de taxe şi contribuţii, crowdfunding,
stimularea investiţiilor în industrii creative prin dezvoltarea unor ecosisteme regionale eficiente.
Implementarea activităților se realizează în cadrul unui consorțiu format din 9 parteneri din țări diferite.
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Principale activități și rezultate în anul 2019:
inventarierea bunelor practici din regiune în sectorul industriilor culturale și creative;
participarea experților ADR Nord-Vest implicați în implementarea proiectului la două programe
staff exchange: februarie - Viena (Austria) și aprilie – Bolzano (Italia) la organizațiile partenere în
proiect în vederea dobândirii de expertiză pentru realizarea documentelor strategice la nivel
regional;
organizarea evenimentului Policy Round Table la Cluj-Napoca, în luna martie, cu scopul de a
analiza și de a primi feedback pentru documentele realizate în proiect;
două întâlniri ale Comitetului Regional de Reprezentanți (CRR) constituit la nivelul proiectului,
acestea fiind organizate câte una în fiecare semestru;
organizarea întâlnirii de consorțiu și a vizitei de studiu la Cluj-Napoca în luna mai;
întâlniri individuale cu reprezentanți ai entităților din domeniu (Cluj Innovation Park, Clusterul de
Industrii Creative Transilvania, Ordinul Arhitecților din Transilvania, Centrul Cultural Clujean,
Fundația Transilvania Trust, etc.);
eveniment de diseminare și promovare rezultate proiect, organizat în luna septembrie la ClujNapoca, în contextul Conferinței Clusterelor;
pregătirea unei bune practici, Clusterul de Industrii Creative TransilvaniaAdministrația Fondului
Cultural Național, și încărcarea acesteia în platforma proiectului;
realizarea documentelor strategice adresate industiilor culturale și craetive pentru regiunea NordVest, respectiv: analiza și stategia regională;
realizarea planului local de acțiune;
participarea la întâlnirea de consorțiu și la seminarul Creative Industries Policy din luna noiembrie
în Copenhaga;
activități de promovare a activităților proiectului;
pregătirea a două rapoarte intermediare.
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New Generation Skills
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills
NewGenerationSkills – „Valorificarea potențialului
pentru afaceri și inovare socială în Regiunea Dunării
prin înzestrarea tinerilor cu abilități de nouă
generație”

este

Transnațional

finanțat

Dunărea

din

Programul

2014-2020,

fiind

implementat în perioada ianuarie 2017 – iunie 2019.
Proiectul are un buget total de 2.121.179,78 euro,
din care bugetul ADR este de 120,655 euro. Din suma totală 102.556,75 euro reprezintă contribuția UE,
15.685,15 euro contribuția MDRAP, iar restul de 2.413,10 euro co-finanțarea ADR Nord-Vest.
NewGenerationSkills este coordonat de Primăria Sectorului 11 din Budapesta, Újbuda, consorțiul fiind
alcătuit din 12 parteneri și 3 parteneri strategici asociați din Ungaria, Austria, Bulgaria, Cehia, România,
Serbia și Slovenia.
Principalele activități și rezultate în anul 2019:
participare la ultima întâlnirea de consorțiu de la Budapesta în ianuarie 2019;
traducerea și transmiterea ultimului newsletter-e cu privire la activitățile proiectului la
nivel de consorțiu către membrii LIAG și către alte părți interesate de antreprenoriatul
social;
Finalizarea Planului Local de Acțiune în Ianuarie 2019;
organizarea de discuții și întâlniri cu trainerii/facilitatorii cooptați să susțină workshopurile din cadrul TheLAB;
Dotarea Laboratorului Metropolitan de Inovare Socială, TheLAB, cu echipamente de
prototipare rapidă și imprimante 3D – primul de acest gen la nivel local și regional;
organizarea de sesiuni de training în cadrul programului pilot susținut de 5 workshop-uri, a
5 ore fiecare;
activități de promovare a proiectului în presă, pe website, rețele media;
pregatirea documentelor pentru raportarea finala a proiectului august 2019.
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C-Voucher – Accelator de soluții inovative în economia circulară
https://c-voucher.com/

Proiectul C-Voucher - Integrarea lanțurilor de valoare în cadrul Strategiilor Regionale de Inovare
Europene, finanțat prin programul de cercetare-dezvoltare al Comisiei Europene Orizont 2020,
componenta INNOSUP-01, se implementează pe perioada aprilie 2018 - martie 2021. Proiectul oferă
oportunități de finanțare și de sprijin întreprinderilor din industria prelucrătoare, agro-alimentară,
textile, domeniul apei și sectorul sănătății, care au posibilitatea să adopte și să dezvolte soluții
inovative de economie circulară.
Proiectul presupune dezvoltarea și implementarea unor scheme de vouchere de inovare, prin
acordarea de asistență nerambursabilă directă firmelor din cele șase sectoare țintă precum și servicii
suport de consultanță în afaceri, design thinking și coaching pentru dezvoltarea și asimilarea soluțiilor
inovative.
Parteneriat: agenții de dezvoltare-inovare din 6 țări europene, acceleratoare de afaceri, o
universitate tehnică, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri - firme, clustere și asociații.
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Principale activități și rezultate în anul 2019:
Evaluarea aplicațiilor pre-selectate în urma primului apel pentru schema de vouchere pe
programul de Accelerare pentru Economia Circulară (luna ianuarie)
Asistență firmelor participante la semifinala competiției, participarea la Prototype-Athlon în
Spania, în luna februarie
Monitorizare si asistență punctuala pentru implementarea soluției inovative acordată pe parcursul
Programului de Accelerare de 9 luni (februarie – octombrie) unei firme de confecții textile din
Romania (conceptul Zero Deseuri in industria textila), castigatoare a Programului de Accelerare
Circularity Call1 (din 6 firme castigatoare la nivel de proiect) - expertiza contractata de design
thinking si economie circulara (internalizata in urma unui apel deschis si a evaluarii de
competențe):

https://www.nord-vest.ro/solutie-inovativa-de-economie-circulara-in-sectorul-

confectiilor-textile-sustinuta-prin-programul-de-accelerare-c-voucher/
Elaborarea la nivel a consortiu a Ghidului de finantare pentru Programul de accelerare de
Replicare a Soluțiilor Circulare (Adopters Call), lansarea si diseminarea apelului și asistenta
acordata IMMurilor clienti potentiali (august – octombrie); evaluarea aplicațiilor pre-selectate în
urma evaluării de către experții externi (luna decembrie)
Semnarea de contracte de colaborare cu cinci clustere din regiune (luna iulie), pe domeniile
vizate de proiect, pentru promovarea apelurilor și asistență acordată firmelor interesate
Organizarea unui Atelier Regional în luna iulie, cu participarea clusterelor, pentru identificarea și
centralizarea provocărilor și barierelor cu care se confruntă sectoarele vizate din perspectiva
economiei circulare (intocmire Raport care a stat la baza Ghidului de finantare)
Participarea la Atelierul European în luna septembrie, în Suedia, pentru definitivarea ghidului
solicitantului pentru apelul 2
Participarea la instruirea experților designer care vor urma să acorde asistență firmelor din
programele de accelerare C-Voucher (septembrie, Suedia)
Pregătirea și lansarea apelului 2 al Programul de accelerare Circularity Call, diseminare și
asistență acordată firmelor interesate (octombrie – decembrie)
Participarea la 3 evenimente organizate de clustere din regiune pentru promovarea oportunităților
C-Voucher
Promovare, publicarea a circa 10 articole despre acțiunile proiectului și soluțiile inovative
dezvoltate și susținute prin proiect
participarea la 2 întâlniri de consorțiu în străinătate (februarie și septembrie) și la 10 întâlniri online lunare de management;
participarea la 1 întâlnire de monitorizare a consorțiului, de către ofițerul EASME (septembrie)
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COHES3ION – Integrarea dimensiunii teritoriale pentru asigurarea
coeziunii Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă S3
https://www.interregeurope.eu/cohes3ion/
Proiectul COHES3ION este finanțat din Programul de Cooperare
Teritorială Interreg Europe 2014-2020, urmând a fi implementat în
perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2022.
Proiectul are un buget total de 1.874.632 euro, din care bugetul
ADR este de 129.394 euro. Din această sumă 109.984,90 euro
reprezintă contribuția UE, 16,821.22 euro contribuția MDRAP, iar
restul de 2.587,88 euro cofinanțarea ADR Nord-Vest.
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea performanţei şi impactului
Strategiilor de Specializare Inteligentă (S3) şi a Programelor
Operaţionale conexe, finanţate din FEDR, în ceea ce privește
furnizarea de inovație de către actorii din cercetare și dezvoltare, prin integrarea dimensiunii
teritoriale în guvernanța S3. Astfel, proiectul va contribui la augmentarea coeziunii teritoriale,
prin impactul asupra dezvoltării economice şi prin crearea de noi locuri de muncă.

Principale activități și rezultate în anul 2019:
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revizuirea bugetului conform recomandărilor Secretariatului Comun al programului și
aprobarea versiunii finale a Aplicației
pregătirea documentației de contractare, la nivel intern și de consorțiu pentru semnarea Acordului
de parteneriat şi a contractului de finanțare;
participarea la întâlnirea de consorțiu și vizita de studiu în Spania – Bilbao;
analiza situației a implementarii RIS3 in regiune și întocmirea bazei de date cu actorii locali
relevanți - pregătirea constitutirii Grupului Regional de Reprezentanți al proiectului
organizarea primei întâlniri a Comitetului Regional de Reprezentanți – diseminarea de bune
practici în urma studiului din Bilbao;
analiza situaţiei partenerilor din proiect şi identificarea unor experienţe şi practici relevante
pentru implementarea lor in Regiunea Nord-Vest;
colectarea exemplelor de bune practici pentru proiectul COHES3ION de la grupul de stakeholderi;
elaborarea Planului regional de comunicare al proiectului COHES3ION pentru Regiunea Nord-Vest;
diseminarea activităților proiectului, redactarea și postarea de articole pe website și social media;
activități de management proiect;
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https://www.interregeurope.eu/emobicity/
Proiectul

EMOBICITY

este

finanțat

din

Programul

de

Cooperare Teritorială Interreg Europe 2014-2020, urmând a fi
implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2022.
Proiectul are un buget total de 1.071.804,00 €, din care
bugetul ADR este de 162.374,00 €. Din această sumă
138.017,90

€

reprezintă

contribuția

UE,

21.108,62

€

contribuția MDRAP, iar restul de 3.247,48 € cofinanțarea ADR
Nord-Vest.
Proiectul

EMOBICITY

urmărește

îmbunătățirea

politicilor

privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, facilitând astfel promovarea mijloacelor de mobilitate
electrică la nivel național și regional. Astfel, proiectul va furniza planuri de acțiune pentru îmbunătățirea
instrumentelor de politici, propunând măsuri de îmbunătățire și eficientizare a acestora, conducând la
accelerarea integrării mijloacelor de transport electrice și la scăderea emisiilor de dioxid de carbon.
Principale activități și rezultate în anul 2019:
revizuirea bugetului conform recomandărilor Secretariatului Comun al programului și aprobarea
versiunii finale a Aplicației
pregătirea documentației de contractare, la nivel intern și de consorțiu pentru semnarea Acordului
de parteneriat şi a contractului de finanțare;
participarea la întâlnirea de consorțiu și vizita de studiu în Grecia – Atena;
analiza situației actuale a mobilitatii electrice din regiune și întocmirea bazei de date cu actorii
locali relevanți - pregătirea constitutirii Grupului Regional de Reprezentanți al proiectului
organizarea întâlnirii de constituire a comitetului Regional de Reprezentanți al proiectului
EMOBICITY;
analiza situaţiei partenerilor şi identificarea unor experienţe şi practici relevante;
colectarea exemplelor de bune practici pentru proiectul EMOBICITY de la grupul de stakeholderi;
suport în elaborarea Planului de comunicare al proiectului EMOBICITY;
diseminarea activităților proiectului, redactarea și postarea de articole pe website și social media;
activități de management proiect;
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https://www.interregeurope.eu/rfc/

Proiectul RFC este finanțat din Programul de Cooperare Teritorială
Interreg Europe 2014-2020, urmând a fi implementat în perioada 1
august 2019 – 31 iulie 2022.
ADR Nord-Vest are rolul de partener, într-un consorțiu format din
organizații din 7 țări europene, majoritatea autorități locale și
regionale. Proiectul are un buget total de 1.505.528 €, din care
bugetul ADR este de 147.640 €, cu o cofinanțare de 2% fonduri
proprii și 13% MDRAP.
Proiectul RFC are drept scop îmbunătățirea politicilor publice direcționate spre revitalizarea sustenabilă a
clădirilor și a structurilor de patrimoniu, prin îmbunătăţirea co-existenţei dintre fortificaţiile situate în
oraşe, cetăţile aflate în proximitatea oraşelor şi perimetrul urban care înglobează aceste fortăreţe şi situri
fortificate de o mare importanţă la nivel european.

Principale activități și rezultate în anul 2019:
pregătirea documentației de contractare, la nivel intern și de consorțiu pentru semnarea Acordului
de parteneriat şi a contractului de finanțare;
participarea la întâlnirea de consorțiu la Bruxelles, în luna septembrie
participarea la vizita de studiu din Belgia, la Anwerp, împreună cu reprezentanții Cetății Oradea
(luna noiembrie)
analiza situației actuale a siturilor din regiune și întocmirea bazei de date cu actorii locali
relevanți - pregătirea constitutirii Grupului Regional de Reprezentanți al proiectului
diseminarea activităților proiectului, redactarea și postarea de articole pe website și social media
activități de management proiect, participarea la două întâlniri on-line;
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IMPROVE - Îmbunătățirea politicilor privind finanțarea activităților de
cercetare, dezvoltare și inovare
https://www.interregeurope.eu/improve/
Obiectivul general al proiectului este de a este de a îmbunătăți
managementul și implementarea Fondurilor Structurale
destinate finanțării activităților de cercetare/dezvoltare în
regiunile partenere și de a elabora politici CDI mai bune și mai
eficiente, cu accent pe Strategiile de Specializare Inteligentă.
Acest deziderat se va realiza prin inventarierea politicilor de
susținerea a inovării din regiunile partenere în vederea identificării metodologiilor inovative pentru
implementarea mai eficientă a fondurilor structurale; prin analizarea problemelor specifice care împiedică
sau îngreunează implementarea instrumentelor/politicilor respective în regiunile partenere; prin punerea
la dispoziție a factorilor de decizie locali de noi instrumente (metodologii, bune practici) pentru a putea
asigura un management mai eficient al fondurilor atât în perioada actuală de programare cât și după 2021
precum și prin elaborarea, implementarea și monitorizarea planurilor de acțiune în fiecare din regiunile
partenere.
Proiectul reunește 8 parteneri din 8 state membre UE (Spania, Franța, Italia, Bulgaria, România, Estonia,
Finlanda și Portugalia) și își propune ca prin schimbul de experiență dintre parteneri și transferul de bune
practici să contribuie atât la creșterea capacităților la nivel regional în ceea ce privește elaborarea
politicilor mai eficiente cât și la îmbunătățirea implementării Strategiilor de Specializare Inteligentă.
Proiectul IMPROVE este finanțat din Programul de Cooperare Teritorială Interreg Europe 2014-2020 și are
un buget total de 1.362.206 euro, din care bugetul ADR Nord-Vest este de 155.495,1 euro.
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Principale activități și rezultate în anul 2019:
revizuirea bugetului conform recomandărilor Secretariatului Comun al programului și aprobarea
versiunii finale a Aplicației
participare la întâlnirea de lansare a proiectului
constituirea Comitetului Regional de Reprezentanți al proiectului și organizarea primei întâlniri
centralizarea Expresiilor de Interes din partea stakeholderilor locali
elaborarea metodologiei pentru analiza stării de fapt
elaborarea strategiei de comunicare al proiectului
finalizarea achiziției echipamentelor din cadrul proiectului
diseminarea activităților proiectului, redactarea și postarea de articole pe website și social media;
activități de management proiect;

ELABORAREA DE NOI PROIECTE
Având în vedere specificul activităților ADR Nord-Vest, aceasta își asumă în Nordul Transilvaniei rolul de
susținere a eforturilor de dezvoltare ale comunităților și ale mediului de afaceri local. În acest sens,
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, dincolo de elaborarea de documente de programare menite să
reflecte prioritățile și problemele specifice regionale, oferă servicii pentru dezvoltare destinate actorilor
locali printr-un larg parteneriat și prin inițierea de proiecte strategice în vederea încurajării și
multiplicării inițiativelor cu impact asupra dezvoltării sociale și economice a zonei. Pe acest considerent,
în cursul anului 2019, experții din cadrul celor trei departamente au elaborat împreună cu parteneri din
Europa o serie de propuneri de proiecte strategice care au fost depuse spre finanțare în cadrul unor
programe de cooperare teritorială sau a celor susținute direct de Comisia Europeană. Aceste programe
sunt după cum urmează:

 Programul Interreg Europe :


EMOBICITY - Creșterea eficienței energetice prin promovarea mobilității electrice în orașe
(Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in the CITY).

Proiectul isi propune

îmbunătățirea politicilor publice regionale privind promovarea utilizării mijloacelor de transport
electrice (cu emisii scăzute de dioxid de carbon) și adoptarea unor măsuri inovatoare în domeniul
mobilității electrice sustenabile (e-mobilitate).

 Programul Interreg Danube:


The Taste Road - Acest proiect vizează dezvoltarea unei abordări noi pentru valorificarea, protecția
și readucerea la viață într-o manieră durabilă a bogăției alimentare autentice și a patrimoniului
culinar al regiunii Dunării, ca bază pentru dezvoltarea economică durabilă.Proiectul propus răspunde
priorității de investiții 6c a programului INTERREG Danube - Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, obiectivul specific 2.2: Promovarea
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utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural și a resurselor (titlu scurt). Are drept obiectiv,
consolidarea abordărilor comune și integrate pentru conservarea și gestionarea diversității
patrimoniului natural și cultural și a resurselor din regiunea Dunării ca bază pentru dezvoltarea
durabilă și strategiile de creștere, pentru a putea asigura un management mai eficient al fondurilor
atât în perioada actuală de programare cât și după 2021.


SUMATO (SUstainableMAnagement of TOurist demand/supply in the Danube region) – Managementul
durabil al cererii/ofertei de turism în regiunea Dunării (Programul Interreg Dunărea)
Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unei abordări integrate și inovative pentru
realizarea unui turism durabil în orașele cu centre istorice protejate din regiunea Dunării, în primul
rând prin echilibrarea distribuției cererii/ofertei turistice în orașele partenere. Datorită
interdependenței puternice dintre mobilitate și comportamentul în general al turiștilor, proiectul sar fi concentrat pe dezvoltarea de strategii, metode și instrumente pentru o gestionare avansată și
integrată a mobilității turistice. În cadrul SUMATO ar fi fost dezvoltate strategii și soluții pentru
managementul

mobilității

turistice

în

centrele

istorice

a

orașelor,

ar

fi

fost

testate

soluții/servicii/instrumente inovatoare și ar fi furnizat un set de recomandări tehnice și politice,
contribuind astfel la aspectele economice, de mediu și sociale ale turismului durabil, care asigură o
păstrare pe termen lung a patrimoniului cultural și a mediului, o mai bună accesibilitate la
informații și site-uri și beneficii economice pentru o comunitate locală mai largă.


eENCluster 4.0 “Boosting Industry 4.0 Readiness through EENpowering Clusters with Innovative
Services’’/ Dezvoltarea Industriei 4.0. prin asimilarea de către clustere, prin membrii EEN, a
serviciilor innovative. Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un set de servicii
inovative care să contribuie la creșterea adaptabilității firmelor inovative din regiunile partenere la
cerințele Industriei 4.0.

 Programul Horizon 2020 de cercetare-Dezvoltare-Inovare al Comisiei Europene


InnoCap Transylvania 2020 - Sprijinirea societăților comerciale cu potențial de inovare, cu
capacitate de a dezvolta produse și servicii noi, prin servicii de informare și consultanță - fiind cel
de al patrulea contract specific SGA3 – InnoCap Transylvania din contractul cadru FPA – 649534 –
Enterprise Europe Network.



VIEW - Voyages in Imaginations and Excursions into the World ~ Incursiuni în Imaginație și
Călătorii prin Lume
Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea turismului cultural prin intermediul turismului
indus de ficțiune. Turismul indus de ficțiune este, în momentul de față, unul dintre cele mai bune
instrumente pentru valorificarea unei cereri în creștere, dar și în continuă schimbare, pentru
turismul cultural (variat, durabil, educațional și cooperativ), cu condiția să fie asociat cu voința de a
energiza potențialul patrimonial latent și de a promova antreprenoriatul local inovator. Acest
obiectiv ar fi atins prin analiza atracțiilor pot fi asociate cu turismul indus de ficțiune, inventarierea
lor, identificarea comportamentului consumatorilor de turism indus de ficțiune, identificarea și
intervievarea ofertanților de atracții asociate turismului indus de ficțiune, cercetarea stimulilor și
dispozitivelor care completează o astfel de experiență, recomandarea implementării de

instrumente/politici de către autoritățile publice care gestionează resurse insuficient
valorificate prin prisma turismului indus de ficțiune, dar și prin crearea și testarea unui
model de certificare a regiunilor precum Regiune Gastronomică Europeană.
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M4C - Mutual4Cultur - Mutual use of cultural tourism leverage to develop regional and
urban areas - Valorificarea turismului cultural pentru dezvoltare regională și urbană ~ Programul:
Horizon 2020.
Prin acest proiect s-a dorit diversificarea ofertei turismului cultural din Regiunea Nord-Vest prin
intermediul turismului care utilizează metode inovatoare de punere în valoare a atracțiilor turistice
regionale. În acest sens, identificarea de noi obiective aparținând turismului cultural, cunoașterea
comportamentelor turiștilor alături de propunerea de politici la nivel regional ar fi permis crearea
de noi circuite turistice culturale și totodată o mai bună vizibilitate a regiunii. Proiectul ar fi
susținut dezvoltarea ofertelor de turism cultural în 3 regiuni europene definite ca „districte
culturale”, având în componență orașe mai mici (satelit), cu potențial turistic insuficient valorificat
și un centru regional (lider) care atrage un număr mare de turiști interesați de oferta sa culturală.
Mutual4Cultur ar fi oferit beneficii atât orașelor mici vizate, cât și celor lider, prin definirea,
detalierea și validarea unor strategii, politici, inițiative, proceduri și instrumente pentru promovarea
și valorificarea patrimoniului istoric și cultural local într-o rețea la nivel european, utilizând
tehnologii de tip IT&C ca mijloace eficiente de comunicare (site-uri web, rețele sociale, etc.),
pentru digitalizarea patrimoniului istoric (realitate virtuală, realitate augmentată, scanări 3D), ș.a.



ROCoCO (Regional Creative Crossovers of Culture and Digital: enhancing the ris3 perspective) –
Sinergiile industriilor culturale și creative cu sectorul digital: îmbunătățirea perspectivei RIS3 (a
strategiei de specializare inteligentă).
Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității administrative a personalului
organizațiilor partenere, prin angrenarea în schimburi de bune practici, mobilități și instruiri pe
tema industriilor culturale și creative, identificarea unor noi informații privind dimensiunile
industriilor culturale și creative ale specializării regionale inteligente, bazate pe inventarierea
sistematică a politicilor și practicilor din domeniu, conducând la analize comparative și la
elaborarea de noi cadre. Acestea vor spori înțelegerea de către factorii de decizie și practicieni a
rolului important pe care îl poate juca întrepătrunderea sectorului cultural și creativ cu sectorul
digital în specializarea și dezvoltarea regiunilor.



LADIH - Laser based manufacturing platform supported by Advanced Digital technologies and
DIHs /Digital Innovation Hubs - Platforma de fabricație bazată pe tehnologia laser, susținută de
tehnologii digitale avansate și DIH-uri /Huburi de inovare digitală. Obiectiv principal al
proiectului este să sprijine IMM-urile în dezvoltarea tehnologiei și aplicațiilor bazate pe laser în
industriile prelucratoare avansate, urmărind crearea și promovarea unei platforme cu scopul de a
pune în contact IMM-urile, Huburile de Inovare Digitală (Digital Innovation Hubs – DIH), centrele de
transfer tehnologic, laboratoarele de testare și companiile care produc linii de producție pilot din
sfera tehnologiilor si aplicatiilor bazate pe tehnologia laser și lansarea unor apeluri deschise pentru
a oferi suport IMM-urilor în experimentarea digitală/virtuală sau experimentarea fizică a soluțiilor
inovatoare identificate.
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ART4COBOTS - -ARTistic methods for Cognitive roBOTic Systems and human robot collaboration
technologies /

Metode artistice, creative pentru sisteme robotice cognitive și tehnologii de

colaborare între roboți și factorul uman.
Obiectivul general al proiectului urmărește să sprijine IMM-urile si mid-caps (firmele intre 250 si
500 de angajati) în procesul de design, dezvoltare si asimilare de tehnologii digitale, cu precadere
in sectoarele in care aceste tehnologii nu sunt valorificate indeajuns. Proiectul va tinti tehnologiile
legate de sisteme autonome cognitive si cele care vizeaza interactiunea dintre factorul uman si
roboti.

 Programul COSME :


BISNet Transylvania 2020 – Servicii suport de afaceri și inovare pentru IMM-uri din Transilvania
- proiectul BISNet Transylvania, parte a Reţelei Europene pentru Întreprinderi (Enterprise Europe
Network) îşi propune să contribuie la creşterea competitivităţii şi capacităţii de inovare a mediului
economic, cu prioritate IMM-urile, prin oferirea unor servicii şi activităţi specifice, derulate pe
parcursul a 12 luni (1 ianuarie – 31 decembrie 2020), perioadă care corespunde celui de al patrulea
ciclu financiar din cadrul Contractului Cadru (FPA 649534) cu EC (EASME).



SETS (Support Entrepreneurs in Tourism Sector) – Suport pentru Antreprenorii din Sectorul Turistic
(Programul COSME)
Obiectivul principal al proiectului a fost stimularea dezvoltării turistice durabile și a capacității IMMurilor turistice prin: consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere, încurajarea
capacităților și abilităților IMM-urilor de a explora și adopta soluții și transfer de cunoștințe
(cooperare intersectorială).
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INIȚIATIVA ADR NORD-VEST DE PROMOVARE A TURISMULUI
Începând cu luna ianuarie 2019 s-au inițiat discuții și întâlniri cu autoritățile publice locale din județul
Bistrița-Năsăud privind oportunitatea și necesitatea valorificării mitului lui Dracula într-o formă
personalizată, autentică, în arealul localității Piatra Fântânele și/sau a Pasului Tihuța. În acest
context, s-a încheiat un protocol de colaborare între ADR Nord-Vest, Consiliul Județean BistrițaNăsăud, Comuna Tiha Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Bistrița Bârgăului și Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Turism în Bistrița-Năsăud”, prin care ADR Nord-Vest s-a angajat să ofere
consultanță în vederea demarării și implementării proiectului parcului tematic Dracula.

De-a lungul anului 2019 au fost o serie de întâlniri atât la Cluj-Napoca, cât și în județele BistrițaNăsăud, Suceava și alte locații din România corelate cu mitul lui Dracula, în vederea dezvoltării
proiectului, alături de echipa de consultanță din S.U.A. contractată de autoritățile din județul BistrițaNăsăud în acest sens. ADR Nord-Vest s-a mai implicat în acest proiect prin participarea la IAAPA Paris
2019, respectiv IAAPA Orlando 2019, cele mai importante manifestări expoziționale din sectorul
divertismentului și a parcurilor de distracții/tematice. La finele anului 2019, inițiativa a ajuns la faza
de căutare a unor investitori, respectiv a unui potențial viitor administrator al acestui obiectiv de
investiții.
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Compartimentul Proiecte Interne a lucrat îndeaproape cu Compartimentul Turism la
depunerea de proiecte cu componentă de turism. Așadar, pe parcursul anului 2019 s-au depus
mai multe proiecte, precum:
-

-

-

VIEW (Voyages in Imaginations and Excursions into the World) – Incursiuni în Imaginație
și Călătorii prin Lume (Programul Orizont 2020)
M4C (Mutual4Cultur – Cultural Tourism Mutualization Network for Developing
Unexploited Areas) (Programul Orizont 2020)
ROCoCO (Regional Creative Crossovers of Culture and Digital: enhancing the ris3
perspective) – Sinergiile industriilor culturale și creative cu sectorul digital:
îmbunătățirea perspectivei RIS3 (a strategiei de specializare inteligentă) (Programul
Orizont 2020)
SUMATO (SUstainableMAnagement of TOurist demand/supply in the Danube region) –
Managementul durabil al cererii/ofertei de turism în regiunea Dunării (Programul
Interreg Dunărea)
SETS (Support Entrepreneurs in Tourism Sector) – Suport pentru Antreprenorii din
Sectorul Turistic (Programul COSME)

Tot pe parcursul anului 2019, Compartimentul Turism s-a implicat și în implementarea
proiectelor RFC (Recapture the Fortress Cities) – Revitalizarea Orașelor Fortărețe, RCIA
(Regional Creative Industries Alliance) – Alianța Regională a Industriilor Creative, respectiv
BISNet Transilvania, alături de Compartimentul Proiecte Interne.

La începutul anului 2019, a fost demarată procedura de achiziție a unui studiu privind inventarierea,
evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest.
Studiul include inventarierea riguroasă a resurselor turistice naturale și antropice din regiune,
rezultatele măsurării indicelui de atractivitate al obiectivelor turistice regionale, prioritizarea
amenajărilor și punerea în valoare a obiectivelor turistice și s-a finalizat cu coordonatele strategice ale
dezvoltării turismului regional pe termen scurt, mediu și lung.
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Târguri, manifestări expoziționale și conferințe:
Pentru a fi la curent cu noutățile din sectorul turistic, atât la nivel regional/național cât și
internațional, angajați ai Compartimentului Turism au participat de-a lungul anului 2019 la o serie de
manifestări expoziționale și conferințe de profil, după cum urmează:
- Conferința Internațională de eTourism, ENTER 2019, organizată de Federația Internațională
pentru IT în Turism și Călătorii (ianuarie 2019, Cipru, Nicosia)
- Târgul Internațional de Turism ITB Berlin 2019, alături de Conferințele din cadrul manifestării
expoziționale (martie 2019, Germania, Berlin)
- Conferința „Patrimoniul european: experienţe comune şi particularităţi regionale”, organizată
de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Institutul Naţional al Patrimoniului, inclusă în
programul oficial al Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene (aprilie 2019,
Sighișoara)
- Conferința „Turism Gastronomic Sustenabil” (mai 2019, Cluj-Napoca)

-

-

Vizită de studiu pe teritoriul GAL-ului Someș Transilvan (iunie 2019)
Evenimentul de lansare a proiectului „România Remarcabilă” (iunie 2019, Cluj-Napoca)
Evenimentul de lansare a brandului de microregiune „Ținutul Fluturelui Albastru” (septembrie
2019, sat Răscruci, comuna Bonțida)
Întâlnirea cu reprezentanții Organizației de Management al Destinației din Zilina, Slovacia,
alături de Ministerul Turismului și entități din sectorul public și privat din Cluj-Napoca
(octombrie 2019, Cluj-Napoca)
Forumul Academiei Schimbării (noiembrie 2019, Cluj-Napoca)
Atelierul de Lucru „Patrimoniu, Cultură, Turism și Sport”, organizat în vederea întocmirii
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (noiembrie 2019, Cluj-Napoca)
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Alte evenimente:
-

-

Misiune de cercetare organizată de către Ministerul Turismului în colaborare cu experții
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisia Europeană, prin
Serviciul de Sprijin al Reformei Structurale, pentru a sprijini înființarea și funcționarea
Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) în România (iulie 2019, Brașov)
Întâlnire organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în colaborare cu Grădina
Botanică „Alexandru Borza” pe tema introducerii parcurilor și / sau grădinilor botanice în
circuite turistice; a fost argumentată importanța creării unei Organizații de Management a
Destinației Turistice care să coordoneze strategiile de promovare a unei viitoare destinații
turistice regionale (noiembrie 2019, Cluj-Napoca)

O serie de informații culese la evenimentele anterior menționate au stat la baza și au completat de-a
lungul anului 2019 conceptele produselor aflate în lucru la Compartimentul Turism, precum viitoarea
platformă regională de turism, respectiv ghidul destinat organizatorilor mici de evenimente din
regiune. Conceptul platformei de turism este aproape finalizat, proiectul fiind la etapa de căutare a
unor parteneri/sponsori, respectiv primirea de oferte de preț pentru a putea demara procedura de
achiziție a serviciilor inițiale de programare web. Se urmărește ca această platformă să devină cea mai
mare și mai căutată bază de date ce cuprinde informații cu componentă de turism din regiune,
respectiv cea mai activă și mai complexă din România.
Sesiuni de informare:
În contextul identificării formelor de turism responsabil și a resurselor cu potențial turistic din regiune,
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest organizează periodic sesiuni de informare în ceea ce
privește evenimentele importante cu impact (pe termen lung) asupra dezvoltării regionale, care pot
reprezenta pentru UAT-urile din regiune un pas important spre dezvoltarea sustenabilă atât a
turismului local cât și a zonei pe care o reprezintă.
1. Pentru a crește calitatea evenimentelor mici organizate la nivelul regiunii și a le introduce în
circuite turistice regionale, am inițiat întâlniri cu organizatori de evenimente (Festivalul Cepei,
Festivalul Căpșunelui, Festivalul Viorii cu Goarnă, Festivalul Usturoiului, Electric Castle, Smida
Jazz Festival etc.), entități din mediul public, universitar și privat. La finele anului 2019, acest
proiect a ajuns la faza solicitării de oferte privind realizarea unui Ghid sub forma unui caiet de
lucru destinat organizatorilor de evenimente din regiune.
2. În luna iunie 2019 a fost trimisă o adresă de informare tuturor UAT-urilor din Regiunea NordVest pe raza cărora se află stațiuni turistice balneare – referitor la posibilitatea de participare
în cadrul concursului EDEN – European Destination of Excellence (inițiativă a Comisiei
Europene, lansată în anul 2006, pentru creșterea vizibilității destinațiilor turistice
netradiționale din Europa, creșterea conștientizării asupra diversității și calității ofertei
turistice europene, atenuarea sezonalității și stimularea dezvoltării turismului durabil și
crearea unei rețele între destinațiile câștigătoare).În anul 2019 tematica concursului a fost
turismul de sănătate și relaxare, aceasta fiind regăsită în specificul stațiunilor balneare din
Regiunea Nord-Vest.
În a doua jumătate a anului 2019, Compartimentul Turism a lucrat și la elaborarea capitolului de turism
din Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027, document aflat la stadiul de draft la
finalul anului.

Compartimentul Turism a (re)început de asemenea stabilirea de conexiuni cu mediul universitar
implicat în sectorul turistic (Universitatea Babeș Bolyai – FSEGA – BUSINESS – GEOGRAFIE – ISTORIE),
asociații de turism sau cu componentă de turism, autorități publice naționale, județene și locale și
actori din turism, pentru a facilita o implicare a acestora cât mai țintită în dezvoltarea și promovarea
turistică a regiunii pe termen scurt și mediu.
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Animare teritorială și dinamizare:
În perioada iulie – decembrie 2019 Compartimentul de Turism a fost implicat în inițiativa Agenției de
Dezvoltare Regională Nord-Vest de constituire a unei asociații regionale de tip cluster care își dorește
valorificarea, prin proiecte regionale, a resurselor naturale de ape geotermale, minerale naturale,
termominerale și minerale terapeutice. Activitățile pentru care Compartimentul de Turism a fost direct
responsabil au fost:
 crearea unei baze de date cu entități din regiune care dețin licențe de explorare / exploatare
/ în curs de obținere a licențelor în ceea ce privește resursele menționate;
 organizarea întâlnirilor cu entitățile interesate de a participa ca membri fondatori la
constituirea clusterului – inclusiv consolidarea nucleului de entități interesate;
 centralizarea informațiilor necesare pentru constituirea clusterului (propuneri juridice și
propuneri de ordin tehnic);
 dinamizarea grupului în direcția constituirii clusterului (propuneri membri noi, propuneri
cenzor, propuneri management cluster, organizări interne de vot pentru funcțiile disponibile
conform actelor constitutive în variante de lucru).
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Capitolul 7: PLATFORMA DE INVESTIȚII ȘI INOVARE - INNO

Obiectivele generale și specifice
INNO este o platformă dezvoltată de către Departamentul Investiții Regionale și Instrumente Financiare
Inovatoare a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest care și-a propus să devină ecosistemul online
dinamic pentru identificare și generarea de oportunități de dezvoltare pentru membrii implicați. Acest
proiect a fost aprobat prin Hotărârea nr. 501/14.12.2018 a Consiliului de Dezvoltare a Regiunii de NordVest.
Printre obiectivele propuse prin proiectul „INNO-rethinking business networks” se regăsesc:


să atragă și să mențină investițiile străine pe teritoriul regiunii prin promovarea proprietăților
existente (spații de birouri, terenuri, clădiri etc.), venind în sprijinul administrațiilor publice de la
nivel local și județean în acest sens;



să mobilizeze investițiile private, în special prin facilitarea utilizării instrumentelor financiare
disponibile, inclusiv prin Fondul European de Investiții Strategice, dar nu numai;



să faciliteze investiții autohtone în firmele noi, inovatoare, precum și în startup-uri cu potential;



să sprijine și să conecteze actorii din ecosistemul de inovare, inclusiv prin introducerea în circuitul
economic a rezultatelor activității de cercetare, dezvoltare și inovare, sub forma brevetelor;



să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii.



să creeze pârghii utile mediului de afaceri și actorilor relevanți de pe piețele adiacente, pentru
dezvoltarea economică a regiunii;



să promoveze capitalul de idei de proiecte inovatoare, precum și capitalul uman tehnic sau
profesional existent la nivel regional.

Misiunea asumată este de a sprijini și oferi instrumentele necesare pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale regiunii, în special prin partenerii care contribuie la finanțarea proiectului “INNO-rethinking
business networks”.
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Progresul Platformei de Investiții și Inovare INNO și a activităților conexe
De la începutul anului 2019, Departamentul de Investiții Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare
din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest a desfășurat o serie de activități și evenimente
menite să centralizeze și să promoveze proprietățile imobiliare din regiune, oportunitățile de finanțare și
să pună în contact, într-un mod simplu și eficient toți actorii mediului de afaceri regional de la autorități
locale, startup-uri și cercetători la mari companii, bănci și dezvoltatori imobiliari.
Platforma de Investiţii şi Inovare INNO este activă, operaţională şi conţine informaţii relevante pentru
domeniile căreia a fost destinată iar indicatorii de realizare pentru anul 2019 menţionaţi mai jos au
fost îndepliniţi
Prin acțiunile implementate, ADR Nord-Vest și echipa DIRIFI/INNO au urmărit să acopere o paletă largă de
necesități, corelate cu obiectivele generale și specifice stabilite, oferind soluții unor probleme imediate:
accesul la surse de finanțare, găsirea partenerilor de afaceri potriviți, recrutare și training, transfer
tehnologic eficient, inovare accelerată și multe altele.
Dezvoltarea proiectului INNO – rethinking business networks, necesită atât acțiuni online cât și acțiuni
offline, prin contact direct.
Acțiunile pentru dezvoltare economică regională au încercat să vizeze sprijinirea investiţiilor şi inovării ,
prin asistenţă pentru investitorii care au solicitat informații. Pe tot parcursul anului 2019, s-au realizat
eforturi pentru extinderea rețelei de comunicare prin acțiuni de networking, participare la evenimente și
introducere în cercuri noi de actori relevanți. De asemenea, unele activități s-au bazat spre consolidarea
colaborărilor actuale iar această activitate a fost concretizată prin elaborarea şi încheierea unor
acorduri/protocoale de colaborare cu actori cheie relevanţi pentru asigurarea dezvoltarii economice
regionale sustenabile. S-au încheiat 7 protocoale de colaborare cu universități din regiune, 6 protocoale
de colaborare cu cele 6 Inspectorate Scolare Judetene, 5 protocoale cu bănci cu reprezentare în regiune,
33 de protocoale cu autorități publice din regiunea, inclusiv cu Parcuri Industriale. Aceste protocoale au
pus bazele unei colaborări proactive în ceea ce privește reprezentarea intereselor actorilor regionali și
incurajarea deschiderii informațiilor către potențialii actori investiționali și din domeniul inovării.
Dezvoltarea de acorduri de colaborare sau parteneriate cu utilizatori platfomei INNO și nu doar, a fost și
este relevantă pentru oferirea de informații actualizate și relevante, precum și identificarea de
oportunități de afaceri, potențialilor investitori și mediului de business doritor a-și dezvolta afacerile în
regiune.
O altă acțiune importantă a fost aceea de a identifica și promova direcțiile viitoare de investiții în
regiune, precum și a proiectelor individuale cu impact strategic, catalizator, către toți actorii identificați
în ecosistemul de afaceri regional. Pentru acestă acțiune s-a pus bazele pentru serie de evenimente și
întâlniri organizate la nivel regional, prin care s-a încercat stabilirea unor baze de comunicare noi între
actori din zone de activitate diferite, cum ar fi: cercetători și companii, universități și start-up-uri,
autorități publice și acceleratoare de afaceri, etc. În plus, participarea la târguri, expoziții, evenimente,
locale, naționale și internaționale au reprezentat acțiuni care au avut drept scop diseminarea
oportunităților pe care le prezintă regiunea pentru mediul investițiilor.
Toate acțiunile au trebuit să fie întâmpinate și urmate de acțiuni concrete de marketing și promovare,
lucru esențial în mediul de business al zilelor noastre. Promovarea platformei INNO, a evenimentelor,
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acțiunilor și a oportunităților regiunii, către investitori, mediul de afaceri și toți ceilalți actori conexi s-a
realizat prin activitati multiple de marketing.
Promovarea platformei s-a realizat conform strategiei de comunicare prin: evenimente tematice si
întalniri cu stakeholderi, promovarea la târguri, parteneriatul în cadrul unor evenimente cu destinație
similară, promovarea online (google Ads, Facebook, Linkedin), realizarea de spoturi video, publicarea de
articole în publicații de specialitate, toate necesitând efort creativ, bună organizare și coordonare a
acțiunilor și bugetului proiectului.
În completarea tuturor acestor activități, acțiunile departamentului s-au orientat și spre furnizarea de
asistență și informații privind documentele programatice, strategiile regionale, nationale si europene,
pentru a crea o sinergie între informațiile existente în piață și elementele ce urmau a fi consemnate în
documente.

Proprietăți imobiliare
Prin pilonul Proprietăți imobiliare, din cadrul proiectului INNO, s-a stabilit ca obiectiv identificarea
împreună cu actorii regionali a acelor spații, terenuri și clădiri, ce pot fi adresate potențialilor investitori
și companii ce doresc să își localizeze business-ul într-una din locațiile cu această destinație din regiunea
de Nord-Vest.
În cadrul secțiunii „Proprietăți imobiliare“, autoritățile publice locale din Bistrița, Baia Mare, Dej,
Oradea, Satu Mare, Turda, Zalău și altele, respectiv autorități publice județene din Bihor, Bistrița-Năsăud,
Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, precum și actori privați, aveau publicate la finalul anului 2019 39 de
anunțuri cu proprietăți cu destinație de afaceri. Dintre acestea, 21 anunțuri de spații de birouri, 8
anunțuri de terenuri și 10 anunțuri de clădiri cu destinație investițională. Pe parcursul anului au fost
publicate 49 de anunțuri, care au avut în total un număr de 1639 de vizualizări. Aceste proprietăți au fost
identificate și promovate, în urma unui număr de peste 16 întâlniri pentru discutarea oportunităților
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oferite către autoritățile publice, 5 întâlniri pentru prezentarea oportunităților oferite companiilor
pentru promovarea proprietăților imobiliare și 1 eveniment de promovare a secțiunii.
Un expert desemnat din cadrul departamentului s-a asigurat pe tot parcursul anului de buna funcționare a
secțiunii din cadrul platformei. Asta a presupus in mod constant contact telefonic cu reprezentantii
desemnati ai autoritatilor cu care s-au incheiat protocoale de colaborare, identificarea împreună a unor
potențiale arealuri cu destinație investițională, oferirea de suport pentru crearea conturilor la nivel de
platformă, precum și pentru postarea anunțurilor.

Având în vedere politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, în special obiectivul de
politică 1, O Europă mai inteligentă, urmează a fi alocate cu prioritate proiectelor ce sunt definite de
principiile specializării inteligente definite la nivel regional și național.
În contextul în care viitoarea perioadă de programare este aproape, Agenția de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, prin proiectul INNO-rethinking business networks a acționat în direcția creării într-un cadru
integrat a acestor inițiative referitoare la specializare inteligentă și de asemenea dezvoltarea unor
infrastructuri pentru parcuri științifice și tehnologice, care să țină cont de complementaritatea acestor
idei de specializare inteligentă.
În luna iunie 2019 a fost realizat un proces exploratoriu de identificare a locațiilor regionale cu potențial
de a fi dezvoltate ca și parcuri de specializare inteligentă. S-a luat legătura cu reprezentanți ai
autorităților publice locale și județene, atât în scris, printr-o adresă oficială, cât fi telefonic și inclusiv
vizite la fața locului. În urma acestui proces, s-a primit răspuns oficial de la toate autoritățile, fiind
identificate un număr de 13 locații cu potențial de a fi dezvoltate ca parcuri destinate mediului economic.
Existența acestor locații a fost argumentul care a stat la baza pregătirii pentru anul 2020 a unul apel de
preselecție regional, prin platforma INNO, în vederea identificării și sprijinirii proiectelor regionale cu
potențial în domeniile de specializare inteligentă.
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Inovare
Obiectivul principal stabilit prin pilonul Inovare este acela de a sprijini și conecta actorii din ecosistemul
de inovare, pentru o adresabilitate mai bună a rezultatelor cercetării către economia de piață. Scopul
final este acela de a dezvolta ecosistemul de afaceri și de a încuraja o abordare economică care să aducă
plus valoare economiei regionale, și implicit dezvoltare la nivelul municipiilor reședință de județ.
Aferent secțiunii „Inovare“, au fost realizate 5 întâlniri cu grupuri de cercetători, pentru identificarea
rezultatelor și serviciilor de cercetare adecvate mediului de afaceri, întâlniri derulate la Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară, la Universitatea Oradea și la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
Aceste întâlniri, întreprinse cu un număr de peste 60 de cercetători, au reliefat pr
După o cercetare de piață, echipa DIRIFI a organizat 2 evenimente de matchmaking, sub denumirea
Meet&match cu cercetători, respectiv companii din domeniile agrofood și sănătate/farma. Ambele
evenimente au fost organizate în parteneriat cu universitățile din domeniile respective, și clusterele/ONGurile regionale de profil. Au fost transmise invitații.

Recrutare și training
Prin pilonul Recrutare și training, din cadrul proiectului INNO, obiectivul asumat

era de a promova

resursa umană calificată la nivel regional, atât prin sistemul de învățământ profesional și tehnic, cât și cea
cu studii superioare din sistemul de învățământ universitar.
Pentru crearea bazei de date la nivel de platformă, s-au organizat 2 întâlniri cu mediul academic, 2
întâlniri cu organizații studențești, au fost semnate parteneriate cu 7 universități și cu 6 Inspectorate
Școlare Județene. În urma acestor acțiuni, s-au creat 82 de conturi de școli profesionale, 53 de conturi
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de facultăți și au fost încărcate pe platforma INNO peste 50 de cursuri de formare profesională.
De asemenea în urma numeroaselor discuții avute cu mediul de afaceri, precum și cu actorii din
învățământ, s-a propus susținerea acestui pilon inclusiv prin crearea funcționalității de promovare a
anunțurilor de internship oferite de companii și adresarea lor mai facilă studenților, prin organizațiile
studențești și prin universități.

Finanțări și proiecte
Obiectivul pilonului Finanțări și proiecte este acela de a mapa și promova instrumentele de finanțare pe
care actorii din mediul de afaceri al regiunii le au la îndemână în vederea dezvoltării afacerilor. Pentru
atingerea acestui obiectiv, au fost organizate 4 întâlniri cu băncile reprezentate în regiune, 1 eveniment
destinat promovării platformei INNO în mediul bancar, iar în cadrul secțiunii „Finanțări și proiecte“ au
fost promovate anunțuri pentru 33 finanțări inovatoare și 25 finanțări bancare.
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Toate inițiativele proiectului, și implicit resursele identificate la nivelul regiuni de dezvoltare Nord-Vest,
au fost promovate printr-o serie de 9 evenimente la care au participat membrii ai departamentului.
Audiența la aceste evenimente a totalizat peste 1000 de persoane, purtându-se discuții punctuale cu
actori care ar putea contribui la dezvoltarea ecosistemului de afaceri a regiunii de Nord-Vest.

Beneficiile DIRECTE și INDIRECTE pentru colaboratorii proiectului


S-a creat o bază de date centralizată a activelor deținute cu scopul de a atrage investitori, prin
secțiunea Proprietăți imobiliare, cu rezultatele mai sus prezentate;



S-au promovat informațiile referitoare la terenurile/clădirile/spațiile de birouri identificate, la
întâlnirile și la solicitările punctuale ale unor potențiali investitori, precum și în cadrul târgului
internațional de afaceri de la München;



S-a promovat învățământul dual și profesional, ca și sursă importantă de forță de muncă pentru
companiile din ecosistemul regional, inclusiv de la nivel de municipii;



S-au întreprins acțiuni pentru conturarea unui cadru de identificare eficientă și încurajarea
recrutării organizate pentru investitori și mediul de afaceri, utilizând resursele școlilor
profesionale și tehnice și ale furnizorilor de formare profesională și ale universităților;



S-au promovat agregat instrumente de finanțare bancară și finanțări inovatoare, pentru actorii din
ecosistemul regional de afaceri;



S-au derulat acțiuni pentru identificarea potențialelor inovații disruptive în sectoare și în piețe cu
risc ridicat, însă cu un impact pozitiv semnificativ la nivelul comunităților locale;



Au fost desfășurate activități în vederea dezvoltării mediului antreprenorial local și regional, prin
dezvoltarea ecosistemului de afaceri într-un cadru digital inovator;
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Indicatori de realizare pentru anul 2019:



244 conturi de organizații
429 conturi de contributor




1639 de vizualizări pentru anunțuri de proprietăți
Peste 35.000 de minute petrecute de vizitatorii platformei online, in contact cu informațiile
oferite
32 articole create și publicate pe platformă și promovate
94 materiale publicate în social media
19 evenimente organizate sau coorganizate
peste 1230 de participanți la cele 19 evenimente de promovare organizate sau coorganizate
39 proprietăți imobiliare identificate și postate
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33 finanțări inovatoare și 25 finanțări bancare postate și promovate
5 întâlniri cu grupuri de cercetători
2 evenimente de matchmaking între cercetători și companii
2 întâlniri cu mediul academic
3 întâlniri cu organizații studențești
parteneriate cu 7 universități



parteneriat cu 6 Inspectorate Școlare Județene

Activități propuse și indicatori de realizare pentru anul 2020


Organizarea unei caravane în toate municipiile reședință de județ, cu un număr minim de 2
evenimente per municipiu reședință de județ, în primele 6 luni ale anului 2020, pentru
promovarea oportunităților de finanțare a proiectelor de specializare inteligentă și crearea unui
portofoliu de proiecte integrate la nivel regional, precum și propunerea de soluții de finanțare
inovatoare identificate



Organizarea unui număr de 6 evenimente de matchmaking, în formatul denumit Meet&match,
între cercetători și companii, în domeniile de specializare inteligentă pentru dezvoltarea de
parteneriate și proiecte



Realizarea unui material amplu, în limba engleză, pentru prezentarea și promovarea
oportunităților din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, un material definitoriu pentru oportunitățile
pe care regiunea le prezintă



Realizarea unor materiale tipărite, pentru promovarea oportunităților de investiții oferite la nivel
regional și prin platformă, pentru stimularea mediului socio-economic



Organizarea a 10 întâlniri cu reprezentanți ai unor ambasade sau consulate din țări care prezintă
potențial investițional ridicat
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Lansarea secțiunii dedicate internship-urilor, cu sprijinul organizațiilor studențești, prin care
companiile din mediul antreprenorial local pot identifica resursa umană necesară în universități



Adăugarea unor funcțiuni suplimentare aplicației de mobil, corelate cu platforma online și
promovarea ei în mediile socio-economice, în urma unor consultări și chestionare adresate
actorilor platformei



Participarea la un număr de minim 20 evenimente regionale, naționale și internaționale cu
obiectivul de a discuta potențiale oportunități de colaborare pentru dezvoltarea de proiecte



Relansarea secțiunii dedicate companiilor în contextul alinierii cu oportunitatea dezvoltării unor
proiecte de specializare inteligentă



Organizarea unor campanii naționale de promovare a proprietăților imobiliare ale autorităților
publice locale și ale mediului privat, identificate și promovate pe platforma INNO



Atingerea unui număr de 700 de conturi de organizații și 1000 conturi de contributor, cu o
răspândire uniformă la nivel de localizare în regiune
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Capitolul 8: INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ INSTITUŢIONALĂ, ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI
TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Direcţia Economică are în componență 38 de posturi dintre care 4 de conducere şi 34 de
execuţie şi are în componenţă următoarele structuri:
1. Departamentul Financiar – Contabilitate, Buget;
2. Compartimentul Control Intern Ex-ante;
3. Biroul Achiziţii Publice şi Asistenţă Tehnică Proiecte Proprii;
4. Compartimentul Resurse Umane
5. Departamentul Administrativ - Logistic care include și Compartimentul Tehnologia
Informației.
1. Departamentul financiar-contabilitate, buget
Activitatea de evidenţă financiar-contabilă se desfăşoară conform prevederilor impuse de legislaţia în
domeniu, corelată cu prevederile ghidurilor diverselor proiecte desfăşurate de către Agenţie, proiecte a
căror evidență financiar-contabilă se realizează distinct.
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest are organizat sistemul de contabilitate propriu în conformitate
cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii și Ordinul 3103/2017, privind aprobarea Reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Contabilitatea este organizată şi condusă, în partidă
dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabil, Buget.
Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea
conducerii cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare şi
întocmeşte lunar balanța analitică pe proiectele aflate în derulare la nivel de agenție.
Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în
conturi în conformitate cu planul de conturi pentru organizațiile fără scop patrimonial, conform Ordinului
3103/2017, iar pentru activitatea economică în conformitate cu planul de conturi pentru societățile
comerciale – Ordin 1802/2014. În acelaşi timp, în paralel, sunt respectate prevederile ghidurilor pentru
diferite proiecte finanțate din fonduri europene.
Conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile,
înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe fişe în baza
statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate în sistem
informatizat cu ajutorul soft-ului specific. Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat,
Saga-C, dar în același timp, anul 2018 a fost un an dedicat implementării unui sistem informatic ERP
integrat WinMentor Enterprise. Având în vedere complexitatea programului, care leagă informaţii din mai
multe secţiuni ale ADR şi cerinţele specifice solicitate de către noi, implementarea a fost un proces de
durată.
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Activităţile desfăşurate de acest departament au fost concentrate în special pe:


Întocmirea situaţilor financiare anuale, a raportului privind execuţia Bugetului de venituri şi
cheltuieli al ADR Nord-Vest pentru anul 2019 şi a raportărilor privind principalii indicatori
economico-financiari;



Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și multianual, pentru perioada
2019-2020, ținând cont de toate prevederile din bugetele proiectelor derulate în cadrul agenției;



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 3103/2017, privind Reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop
patrimonial;



Înregistrarea lunară a tuturor operaţiunilor economice privind bunurile materiale, a tuturor
drepturilor şi obligaţiilor, pe baza documentelor justificative, pentru contractele de asistenţă
tehnică încheiate de ADR Nord-Vest în cadrul POR şi 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;



Întocmirea evidenţelor lunare legate de salarizarea personalului şi întocmirea statelor de plată
globale şi detalierea acestora pe proiecte în funcţie de procentul de implicare, de activitatea
desfăşurată și de eligibilitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în ghidurile pe proiecte. În
acest an, datorită modificărilor majore în legislația națională privind salarizarea, a fost necesar
să se întocmească evidenţe de verificare complexe, în funcție de clarificările legislative.



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
primită 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;



Înregistrarea lunară a tuturor operaţiunilor legate de încasările eşalonate pentru apartamentele
cesionate agenţiei în vederea acoperirii unei părţi din prejudiciul produs în perioada 2009-2012.
Au fost întreprinse acţiuni de urmărire a restanţierilor care s-au finalizat cu o creştere a
încasărilor şi o reducere a numărului persoanelor ce înregistrează restanţe. S-au întocmit periodic
note informative privind stadiul de recuperare a sumelor care să acopere prejudiciul;



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



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;
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Finalizarea, potrivit legii, pentru anul 2018 a inventarierii bunurilor materiale, a tuturor
creanţelor şi datoriilor agenţiei şi a disponibilităţilor bănești aflate în evidenţele agenţiei. În luna
decembrie a început procesul de inventariere pentru anul 2019, a cărui finalizare este prevăzută
în anul 2020, conform deciziilor emise;



Înregistrarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2018 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 Nord-Vest, 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.



Pe parcursul întregului an s-a urmărit asigurarea unei bune funcţiuni a Departamentului Financiar –
Contabilitate, Buget, prin adaptarea procedurilor, instrucţiunilor de lucru la modificările
legislative sau la modificările organizatorice interne ale Agenţiei. Au avut loc întâlniri şi dezbateri
privind reglementările legislative cu impact asupra activităţii Departamentului;



Activitatea Departamentului a fost urmărită îndeaproape de Comisia de cenzori, prin întâlniri de
lucru și analiză.

În același timp persoanele angajate din cadrul Departamentului financiar-contabilitate, buget au acordat
sprijin Departamentului de Verificare Cheltuieli Proiecte în activitatea de verificare a cererilor de
rambursare, a cererilor de plată ale beneficiarilor.

2. Compartiment control intern Ex-Ante
Activităţile

compartimentului

vizează

exercitarea

controlului

privind

legalitatea,

necesitatea,

oportunitatea și economicitatea operațiunilor financiar-contabile executate de către ADR Nord-Vest în
calitate de OI POR, precum și toate operațiunile financiar contabile ce privesc activitatea proprie a ADR
Nord-Vest.

În anul 2019 s-au desfășurat următoarele activități specifice controlului financiar preventiv:


Activități de analiză și de acordare/respingere de la acordarea vizei de control financiar
preventiv pentru operațiunile executate de către ADR Nord-Vest în calitate de OI POR. În
calitate de Organism Intermediar, ADR Nord Vest are responsabilitatea verificării eligibilităţii
cheltuielilor din punct de vedere tehnic şi financiar, efectuate de către beneficiarii
Programului Operaţional Regional 2014-2020. În sprijinul utilizării eficiente a fondurilor
comunitare şi naţionale la nivelul ADR Nord Vest se exercită şi un control ex ante pentru
contractele de finanţare respectiv actele adiţionale aferente încheiate cu beneficiarii POR
2014-2020.

Raport de activitate – 2019

114

Astfel în anul 2019 au fost verificate ex ante 154 documentaţii de contracte şi 146 acte
adiţionale, de asemenea au fost analizate şi verificate în vederea efectuării controlului
intern 87cereri de pre finanțare,

2077 cereri de rambursare si cereri de plata ale

beneficiarilor POR 2014-2020 , 7 cereri de rambursare AT POR şi 5 cereri de rambursare
AT POAT (pentru monitorizare ex-post POSCCE);


Activități curente de analiză și de acordare/respingere de la acordarea vizei de control
financiar preventiv pentru toate operațiunile financiar-contabile ce privesc activitatea ADR
Nord-Vest: au fost analizate şi acordate un număr total de 9.265 vize de control financiar
preventiv.



Activităţi de verificare a cererilor de rambursare ale ADR Nord-Vest pe Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică 2014-2020.



Activitatea de sprijin şi asistenţă la nevoie a experţilor din cadrul Direcţiei de Implementare
POR.



Inventarierea trimestrială a conturilor bancare şi de trezorerie ale ADR Nord-Vest.



Participare la şedinţele de lucru ale echipei de evaluare a riscului de fraudă pe POR 20142020.

3. Biroul achiziții publice și asistență tehnică proiecte proprii
În cadrul Biroului achiziții publice și asistență tehnică proiecte proprii s-au desfășurat următoarele
activități:
Achiziţii publice


elaborarea si modificarea Planului anual al achizițiilor publice aferent anului 2019 și 2020, pe baza
necesităților și priorităților comunicate de celelalte direcții/departamente din cadrul agenției;



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

activităților

de

elaborare

a

termenilor

de

referință/specificațiilor tehnice în vederea achiziției de bunuri și servicii prevăzute în Planul Anual
al Achiziţiilor Publice;


întocmirea Referatelor de necesitate achiziţii;



urmărirea realizării achizițiilor publice prevăzute în Planul Anual al Achiziţiilor Publice;



urmărirea respectării cu strictețe a Legii 98/2016 și HG 395/2016 privind achizițiile publice;



realizarea achiziţiilor, respectiv întocmirea documentațiilor de atribuire, publicarea în SEAP și
trimiterea invitațiilor potențialilor ofertanți, evaluarea ofertelor, transmiterea cererilor de
clarificări, comunicarea rezultatelor către ofertanți, întocmirea notelor justificative și a
contractelor. Atribuirea în SEAP a achiziţiilor unde este cazul;
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monitorizarea și urmărirea derulării contractelor de achiziție precum și urmărirea modului de
respectare a condițiilor de livrare și a celorlalte condiții contractuale la nivelul ADR Nord-Vest. În
anul 2019 s-au finalizat 356 achiziţii din care 7 proceduri simplificate, 2 licitații deschise și 347
atribuiri directe;



sprijinirea activității de verificare a achizițiilor publice și conflict de interese, în cadrul
Departamentului de Verificare Achiziții Publice și Conflict de interese din Direcția Implementare
POR, s-au verificat:






o 71 achiziții directe,
o 23 proceduri simplificate
o 16 licitații deschise
arhivarea documentelor aferente achiziţiilor publice.
s-a dat bun de plată și s-au ordonanțat la plată facturile intrate.
s-au introdus în WinMentor toate achizițiile și planurile de achiziții.
s-au arhivat documentele aferente achiziţiilor publice din perioada 2013-2018:
o 134 dosare din 2013
o 96 dosare din 2014
o 113 dosare din 2015
o 76 dosare din 2016
o 268 dosare din 2017
o 199 dosare din 2018

Asistenţă tehnică proiecte


activități de elaborare şi transmitere a Cererilor de Rambursare pentru Contractele
finanțate din cadrul Programului Interreg Europe, precum al Programului Horizon 2020 - proiect
Neptune și proiect C- Voucher;
Pentru contractele finanțate prin Programul Interreg Europe s-a asigurat:
o

întocmirea

Cererilor

de

Rambursare

pentru

proiectele

SME

Organics,

Tram,

NewGenerationSkills, Regional Creative Industries Alliance;
o

introducerea cheltuielilor eligibile în IOLF, Ems;

o

urmărirea încasării cererilor de rambursare;

o

transmiterea clarificărilor solicitate de Controlul de Prim Nivel;

o

realizarea managementului financiar al proiectului;

o

întocmirea unei situații comparative între evidența contabilă a proiectului și cererile de
rambursare ale proiectului;

o

avizarea referatelor de necesitate pentru cheltuielile eligibile ale proiectelor proprii în
derulare;

o

elaborarea bugetului și cashflow-ului pentru proiectele noi aprobate în apelul 4 Improve,
Cohes3ion, Recapture the Fortress Cities, Emobicity care au început din august 2019.
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Pentru contractele finanțate prin Programul Horizon 2020 s-a asigurat:


întocmirea Cererii de Rambusare finală pentru proiectul Neptune;



avizarea referatelor de necesitate pentru cheltuielile eligibile ale proiectului CVoucher



întocmirea Cererii de Rambusare intermediare pentru proiectul C-Voucher



activități de management financiar pentru Contractele finanțate din cadrul
Programului EEN BISNet Transylvania – proiectul COS-Adhoc-2014-2020, InnoCap
Transylvania;



activități de management financiar pentru proiectul Centrul regional Europe
Direct Transilvania de Nord;



activități de Management financiar pentru proiectele agenţiei (POR şi proiecte
proprii): întocmirea ordonanţărilor de plată; întocmirea dispoziţiilor de plată şi a
dispoziţiilor de încasare;



întocmirea și urmărirea execuţiei bugetare a proiectelor aflate în implementare
asigurând evidenţa distinctă a veniturilor și cheltuielilor efectuate în cadrul
fiecărui proiect;



arhivarea documentelor aferente proiectelor proprii.

3. Compartimentul resurse umane
Cuprinde ansamblul activităților desfășurate în cadrul agenției pentru asigurarea unui climat
necesar performanţei, eficienţei şi atingerii rezultatelor optime.
Principalele activități cuprinse în

activitatea de resurse umane se referă nu doar la funcţia

administrativă, care încă are o pondere destul de mare, ci şi la activităţi precum planificarea,
recrutarea, selecția, perfecționarea, motivarea și protecția personalului.
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De asemenea, salarizarea angajaţilor este o activitate interdependentă resurselor umane care
presupune pregătirea tuturor datelor premergătoare acesteia.
Pentru a asigura dezvoltarea organizației și pentru a oferi un echilibru în activităţile din cadrul
acesteia, în cursul anului 2019 au fost aduse modificări de structură în Organigrama agenției.
Având în vedere încărcarea foarte mare în activitatea desfăşurată pe POR 2014-2020, cu precădere
în etapa de verificare a cheltuielilor proiectelor depuse şi în etapa de monitorizare, s-au
redistribuit o parte semnificativă dintre angajaţii din alte departamente pentru a asigura sprijin
necesar în vederea atingerii ţintelor stabilite şi obţinerii rezultatelor dorite. De asemenea, pentru
pregătirea încheierii programului POAT din ianuarie 2020, au fost făcute pregătirile structurale
pentru mutarea experţilor de pe posturile ce urmau a desfiinţate, pe posturi din cadrul OI POR, în
concordanţă cu competenţele acestora şi cu nevoile organizaţionale. Compartimentul de Resurse
Umane a desfăşurat în anul 2019 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 146 angajați existenți la data de 31.12.2019,
acoperind o fluctuaţie de personal de 3,46 aferentă anului 2019;
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Acoperirea nevoilor de personal prin angajarea de noi salariaţi (15 de noi angajaţi) conform
planului de personal aprobat pentru anul 2019, prin redistribuirea angajaţilor în cadrul
departamentelor cu încărcare mare în activităţile POR 2014-2020, precum şi prin reîncadrarea
a 3 salariaţi pentru care contractele individuale de muncă au încetat de drept;



Întocmirea documentelor necesare pentru încetarea activității salariaţilor care au părăsit
agenţia în cursul anului 2019 (8 angajaţi, dintre care 3 au fost reîncadraţi pe perioadă
determinată);
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Întocmirea documentelor pentru suspendarea contractului individual de muncă pentru un
număr de 15 salariaţi, din care 7 cazuri reprezintă suspendări de drept (concediu pentru
creşterea copilului, exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive de stat);



Implementarea activităţilor de instruire planificate făcută conform nevoilor stabilite şi
aprobate prin Planul anual de instruire şi dezvoltare al ADR Nord-Vest. În anul 2019 s-au
înregistrat 228 participări la programe de instruire, fiind instruiţi un număr de 115 salariaţi.
S-au totalizat astfel un număr de 576 zile de instruire.

Situaţia comparativă a participărilor la programe de formare profesională
în anii 2018 –2019
700
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300
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0
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Numar de salariati
Numar total de zile de
formare profesionala participanti la programe formare profesionala
organizate
de formare profesionala



Întocmirea de documente/rapoarte necesare conducerii agenţiei, Autorităţii de Audit şi
Autorităţii de Management;



Definitivarea procesului de evaluare a performanţelor pentru anul anterior;



Sprijin acordat conducerii pentru aplicarea instrumentelor de motivare, conform prevederilor
Manualului de Management al Resurselor Umane;



Revizuirea/actualizarea documentelor organizaţionale:
- Organigrama şi ROF care au intrat în vigoare în lunile ianuarie, martie şi noiembrie ale
anului 2019;
- Organigrama şi ROF care intră în vigoare în luna ianuarie şi respectiv luna aprilie din anul
2020;
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Întocmirea fişelor de post, a dispoziţiilor şi deciziilor de personal în concordanță cu
modificările apărute în structura organizatorică sau în concordanţă cu măsurile dispuse de
către conducerea agenţiei;



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



Raportări trimestriale către AM cu privire la structura personalului angrenat în implementarea
POR 2014-2020;



Raportări statistice periodice privind situaţia personalului, către Institutul Naţional de
Statistică;



Întocmirea documentelor şi menţinerea legăturii cu furnizorii de servicii în domeniul SSM/PSI
în vederea respectării normelor legale;

Compartimentul Resurse Umane se racordează la strategia generală în vederea realizării scopurilor
şi obiectivelor organizaţiei și este un partener de încredere al tuturor structurilor agenției,
asigurând suport profesionist pentru realizarea eficientă a activităților specifice.

4. Departamentul Administrativ-Logistic
In cursul anului 2019, cei 12 angajaţi care deservesc Departamentul Administrativ Logistic, prin
activităţile desfăşurate, s-au asigurat de

îndeplinirea obiectivelor administrativ – logistice de

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, cele
privind administrarea sistemului informatic şi asigurarea în cadrul agenţiei a suportului logistic necesar
pentru desfăşurarea activităţilor SSM şi PSI şi, în plus, de creșterea eficienței acestora, în condițiile
respectării reglementărilor legale.
În cadrul Departamentului au fost desfăşurate următoarele activităţi:


Asigurarea bunei gestionări a patrimoniului imobiliar al agenţiei prin administrarea şi întreţinerea
imobilelor aflate în proprietatea sau în folosinţa ADR Nord-Vest;



Administrarea imobilelor care fac obiectul Anexelor din Convenţia – cadru din 17.12.2013, în
vederea valorificării acestora şi recuperarea prejudiciului;



Asigurarea activităţii de secretariat, asigurând primirea şi înregistrarea tuturor documentelor
interne sau din afara instituţiei, precum şi expedierea acestora;



Asigurarea dotărilor corespunzătoare, a evidenţei, selecţionării şi verificarea modului de arhivare
a documentelor Agenţiei şi îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor legale prin care se asigură
păstrarea documentelor în condiţii de siguranţă; Astfel s-au numerotat 297 dosare (total 95.135
file), s-au opisat 291 dosare (92.476 file), s-au scanat 493 dosare (115.530 file).



Urmărirea contractelor de servicii privind întreţinerea imobilelor şi asigurarea serviciului logistic
al Agenţiei;



Verificarea corectitudinii facturilor întocmite de prestatorii de servicii şi bunuri în ceea ce
priveşte administrarea clădirilor şi a parcului auto ADR Nord-Vest;
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Asigurarea serviciului de curăţenie şi igienizare a sediului în care se desfăşoară activităţile
Agenţiei astfel încât să se creeze condiții optime pentru desfășurarea activităților;



Participarea la procesul de achiziţie în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru
asigurarea necesarului de produse consumabile necesare desfăşurării activităţilor curente;



Asigurarea condiţiilor necesare efectuării delegaţiilor în interes de serviciu, pentru personalul
Agenţiei;



Gestionarea şi administrarea parcului auto ADR Nord-Vest astfel încât autoturismele să fie
verificate şi echipate cu dotările impuse de lege, înaintea fiecărei deplasări;



Elaborarea procedurii generale COD PG-15 - „ Procedura privind gestionarea parcului auto al ADR
Nord-Vest”;



Monitorizarea condiţiilor de desfăşurare a proceselor, în vederea respectării prevederilor legale în
vigoare în domeniul SSM şi PSI;



Elaborarea procedurii generale COD PG – 13 – „ Procedura de protecţie a datelor cu caracter
personal”;

Compartimentul Tehnologia Informaţiei din cadrul Departamentului Administrativ – Logistic a
desfăşurat următoarele activităţi:


Monitorizarea şi menţinerea în bună stare de funcționare a rețelei și echipamentelor din
sistemul informatic al Agenției, a stațiilor de lucru, a serverelor și rețelei de conectare a
acestora, precum și a softurilor instalate pe acestea;



Asigurarea suportului tehnic pentru funcționarea MySMIS şi pentru buna funcţionare a
arhivelor electronice;



Asigurarea securității informațiilor și gestionarea licențelor;



Elaborarea și implementarea planurilor de acțiune referitoare la situații de urgență și
dezastre informatice;
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Asigurat confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate în sistemul informatic.



Asigurarea instruirii personalului în domeniul IT;



Asigurarea suportului tehnic, pentru celelalte departamente şi birouri din cadrul Agenţiei,
în vederea remedierii eficiente a defecţiunilor apărute (hardware şi software);



Asigurarea

reprezentării

intereselor

agenției

în

proiecte

informatice

complexe

(dezvoltare, menținere, administrare, achiziții de softuri, pagini web, creare baze de date
specifice, etc.) conform cu obiectivele agenției;


Asigurarea suportului tehnic de specialitate în cadrul activităţii de achiziţii publice a
echipamentelor informatice, a pieselor de schimb şi consumabilelor necesare funcţionării
şi întreţinerii acestor echipamente.

Direcția Economică a contribuit şi în anul 2019 la realizarea obiectivelor financiare conform
politicilor, procedurilor şi standardelor definite, asigurând alocarea resurselor financiare necesare
şi urmărirea folosirii acestora în concordanţă cu principiile managementului financiar.
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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.A.P, (M.L.P.D.A.)., 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 19 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.



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;

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

In luna februarie 2019 a fost desfășurata o procedura scrisa pentru aprobarea unor propuneri de
hotărâri de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest. Proiectele de hotarare care au fost
supuse aprobării si au fost aprobate sunt următoarele:

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.503 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al ADR NordVest pentru anul 2017 şi pentru anul 2018
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-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.504 cu privire la avizarea unor contracte de finanţare încheiate
de ADR Nord-Vest, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, în
cadrul POR 2014-2020

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.505 cu privire la aprobarea Ordinului nr.1/2019 al Preşedintelui
CDR Nord-Vest

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.506 cu privire la aprobarea Organigramei revizuite a Agenţiei de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, a ROF al ADR Nord-Vest revizuit și a Statului de funcţii la nivelul
ADR Nord-Vest

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.507 cu privire la aprobarea Planului de activităţi multianual,
Bugetului multianual 2019-2020-2021, Bugetului anual 2019, ale Agenţiei de Dezvoltare Regională
Nord-Vest

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.508 cu privire la aprobarea listei prioritizate a ideilor de proiecte
înaintate spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 1 Operaţiunea 1.2 POR 2014-2020, în urma
apelului 2 de preselecție, precum și a listei măsurilor ce se impun pentru proiectele care au fost
avizate în urma primului apel de preselecție

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.509 cu privire la aprobarea Strategiei de specializare inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, în scopul de a servi la implementarea Axei Prioritare 1 –
Promovarea transferului tehnologic - a Programului Operațional Regional 2014-2020

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.510 cu privire la aprobarea elaborării Strategiei Regionale pentru
Orașe Inteligente și Mobilitate pe termen mediu (2018-2030), în Regiunea de Dezvoltare NordVest

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.511 cu privire la avizarea încheierii unui Protocol între ADR NordVest şi TETAROM SA, protocol destinat asigurării mediului propice pentru transferul tehnologic şi
valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

-

Propunerea de HOTĂRÂRE nr.512 cu privire la aprobarea supracontractării pentru unele axe
prioritare din cadrul POR 2014-2020

Au fost transmise consiliului şi următoarele informări:
-

Informare cu privire la pregătirea proiectelor şi gestionării acestora pentru următoarea perioadă
de programare POR

-

Informare cu privire la proiectele de infrastructură rutieră

-

Informare cu privire la proiectele de mobilitate urbană

-

Informare cu privire la Stadiul Platformei INNO

-

Informare cu privire la Stadiul Platformei de monitorizare POR

-

Informare cu privire la proiect Banca Mondială “Supporting Innovation in Romanian Catching
Up Regions” (Susținerea inovării în regiunile mai puțin dezvoltate din România)

-

Informare cu privire la proiectul JRC (Centrul Comun de cerecetare al CE) “Targeted Support to
Smart Specialisation in Romania”

-

Informare cu privire la elaborarea Studiului privind inventarierea, evaluarea şi prioritizarea
punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

-

Informare cu privire la activităţile de verificare a cererilor de prefinantare/plata/rambursare
pentru proiectele POR 2014-2020
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In luna octombrie 2019 a fost desfasurata o procedura scrisa pentru aprobarea unor propuneri de
hotarari de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest. Proiectele de hotarare care au fost
supuse aprobarii si au fost aprobate sunt urmatoarele:




Propunerea de Hotărâre nr.513 cu privire la aprobarea traseelor de drumuri cuprinse în lista din
Anexa nr.1 ca proiecte strategice de importanţă majoră pentru următoarea perioadă de
programare (2021-2027) şi solicitarea MDRAP pentru a lua măsurile necesare în vederea
cuprinderii acestor trasee în documentele necesare pentru a fi finanţate prioritar în perioada de
programare 2021-2027
Propunerea de Hotarâre nr.514 cu privire la aprobarea propunerii de transfer a sumelor între
alocările aferente operațiunilor axei prioritare 1 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,
propunere care se va transmite către Autoritatea de Management POR



Propunerea de Hotărâre nr.515 cu privire la aprobarea Procedurii de preselecţie și a
Metodologiei de evaluare a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare
inteligentă, ce urmează a fi înaintate spre finanţare în cadrul liniilor viitoare de finanțare pe
Obiectivul de politică 1şi aprobarea demarării procesului de preselecție a proiectelor integrate pe
domeniile de specializare inteligentă



Propunerea de Hotarâre nr.516 cu privire la aprobarea unor Ordine ale Preşedintelui CDR NordVest



Propunerea de Hotărâre nr.517 cu privire la aprobarea Organigramei Agenţiei de Dezvoltare
Regională Nord-Vest revizuită prin modificări în trei etape succesive, a ROF al ADR Nord-Vest
revizuit aferent fiecărei etape succesive și a Statului de funcţii la nivelul ADR Nord-Vest aferent
fiecăreia dintre cele trei etape



Propunerea de Hotărâre nr.518 cu privire la aprobarea participării şi decontarea cheltuielilor
aferente pentru Directorul general al ADR Nord-Vest şi doi experţi din cadrul agenţiei la târgul
internaţional în domeniul parcurilor tematice IAAPA Expo Orlando Florida pentru identificarea de
potenţiali investitori pentru proiectul „Parc tematic Dracula” din judeţul Bistriţa-Năsăud



Propunerea de Hotărâre nr.519 cu privire la aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă
tehnică constând în elaborare Analiză de favorabilitate pentru conectivitate la TEN-T a marilor
oraşe din Regiunea Nord-Vest: Bistriţa, Baia Mare şi Satu Mare



Propunerea de Hotărâre nr.520 cu privire la aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă
tehnică constând în elaborare Ghid de regenerare urbană a Regiunii Nord-Vest



Propunerea de Hotărâre nr.521 cu privire la aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă
tehnică constând în elaborare Studiu de turism - inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii
în valoare a resurselor turistice din Regiunea Nord-Vest

A fost transmisă consiliului şi următoarea informare:
-

Informare privind Platforma INNO

În luna noiembrie 2019, avînd în vedere numirea Directorului general al agenţiei, domnnul Marcel
Ioan Boloş în funcţia de Ministru la Ministerul fondurilor Europene Preşedintele CDR Nord-Vest, prin
Ordinul nr.11/04.11.2019 a numit în caliatea de director general interimar pe doamna Livia Sanda
Cătană.
Au fost emise în cursul anului 2019 un număr de 13 ordine, primele 9 fiind aprobate prin hotărâri ale
consiliului, următoarele urmând a fi suspuse aprobării în următoarea şedinţă sau procedură scrisă.
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AUDIT INTERN
Obiectivele specifice ale activităţii de audit intern în cursul anului 2019 au urmărit determinarea
eficienţei şi eficacităţii proceselor gestionate de către organizaţie în calitate de Organism
Intermediar pentru POR, atât pentru perioada de programare 2007-2013, cât şi pentru perioada
2014-2020. Pentru realizarea acestor obiective, în conformitate cu planul de audit intern anual
şi cu solicitările managementului organizaţiei, au fost desfăşurate 5 misiuni de audit intern de
asigurare, o misiune de audit ad-hoc, toate acestea fiind finalizate prin aprobarea rapoartelor de
audit intern de către Directorul General al ADR Nord – Vest si difuzarea acestora structurilor
auditate.
În perioada de raportare menționata biroul de audit intern a derulat următoarele misiuni:
DAI 01/2019 „Evaluarea modului de desfăşurare a procesului de monitorizare a implementării
proiectelor finanţate prin AP
2 microîntreprinderi „Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii , prioritatea de investiții 2.1.A microîntreprinderi”
Obiective planificate:
 Determinarea cadrului procedural si a obligațiilor contractuale ale beneficiarilor ;
 Determinarea eficientei sistemelor de monitorizare si control derulate de către structura de
monitorizare interna;
 Evaluarea modului în care beneficiarii respectă prevederile contractuale în perioada de
implementare a proiectelor;
 Analiza riscurilor aferente procesului de monitorizare.
În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat 5 constatări şi au fost formulate un număr
identic de recomandări care au făcut obiectul unui plan de acţiuni aprobat de către conducerea
agenţiei, plan menit sa elimine sau sa îmbunătăţească aspectele evidenţiate în raportul de
audit.
DAI 02/2019 „Evaluarea procesului de selecție, evaluare si contractare a proiectelor depuse
pe AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1. patrimoniu cultural, proiecte nefinalizate”
Obiective planificate:
 Determinarea cadrului procedural si a obligațiilor contractuale privind
desfăşurarea
procesului de evaluare, selecție si contractare ;
 Evaluarea eficientei procesului de evaluare, selecție si contractare a cererilor de finanțare ;
 Determinarea stadiului procesului de contractare;
 Evaluarea respectării principiului separării activităţilor;
 Analiza riscurilor aferente procesului evaluare, selecție si contractare a cererilor de
finanțare.
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În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat un număr de 5 constatări si au fost
formulate un număr identic de recomandări care au făcut obiectul unui plan de acţiuni aprobat
de către conducerea agenţiei, plan menit să elimine sau să îmbunătăţească aspectele referitoare
la modul de derulare a procesului de selecție, evaluare si contractare a proiectelor depuse pe
AP 5 evidenţiate în raportul de audit.
DAI 03 /2019 - „Evaluarea procesului de selecție, evaluare si contractare a proiectelor depuse
in cadrul prioritatilor de investiții 3.2 , 4.1 si 6.1 din POR 2014-2020” – proiecte nefinalizate”
Obiective planificate:






Determinarea cadrului procedural si a obligațiilor contractuale privind desfăşurarea
procesului de evaluare, selecție si contractare ;
Evaluarea eficientei procesului de evaluare, selecție si contractare a cererilor de finanțare
;
Determinarea stadiului procesului de contractare;
Evaluarea respectării principiului separării activităţilor;
Analiza riscurilor aferente procesului evaluare, selecție si contractare
finanțare.

a cererilor de

În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat 5 constatări şi au fost formulate un număr
identic de recomandări care au făcut obiectul unui plan de acţiuni aprobat de către conducerea
agenţiei, plan menit sa elimine sau sa îmbunătăţească aspectele evidenţiate în raportul de
audit.
DAI 04/2019 - „Evaluarea procesului de evaluare si selecție a ideilor de proiecte care fac obiectul
apelului 2 de preselecție, înaintate spre finanțare in cadrul AP 1 Operațiunea 1.2. POR 2014-2020 ”
Obiective planificate:





Determinarea cadrului metodologic si procedural privind evaluare, selecția si prioritizarea
ideilor de proiecte depuse in cadrul apelului 2 ;
Evaluarea procesului de evaluare a conformității administrative;
Evaluarea procesului de evaluare calitativa si financiara si a etapei de prioritizare ;
Analiza riscurilor aferente procesului de evaluare, selecție si prioritizare a ideilor de
proiecte depuse in cadrul apelului nr. 2.

În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat 6 constatări şi au fost formulate un număr
identic de recomandări care au făcut obiectul unui plan de acţiuni aprobat de către conducerea
agenţiei, plan menit sa elimine sau sa îmbunătăţească aspectele evidenţiate în raportul de
audit.
DAI 05/2019 - „Evaluarea modului de implementare a strategiei de specializare inteligentă în
regiunea Transilvania de Nord-Vest”
Obiective planificate:
 Determinarea cadrului procedural
prefinantare/plata/ rambursare ;

privind

procesul
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Determinarea eficientei sistemului de control intern a procesului de verificare a
cererilor
de prefinantare/plata/ rambursare ;
Evaluarea conformității procedurilor de achiziții derulate de beneficiarii proiectelor
finanțate;
Evaluarea procesului de comunicare a informațiilor referitoare la verificarea cererilor de
plata si de rambursare dintre OI ADR Nord-Vest si AM POR;

În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat 4 constatări şi au fost formulate un număr
identic de recomandări care au făcut obiectul unui plan de acţiuni aprobat de către conducerea
agenţiei, plan menit sa elimine sau sa îmbunătăţească aspectele evidenţiate în raportul de
audit.
DAI 01/2019 Ad-H „Urmărirea modului de implementare a recomandărilor din cadrul misiunii de
audit DAI 05/2018- Evaluarea modului de implementare a strategiei de specializare inteligenta in
regiunea Transilvania de Nord -Vest”
Obiective planificate:
 determinarea stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în planul de acţiuni rezultat în
urma desfăşurării misiunii de audit DAI 05/2018 ;
 determinarea necesarului de acţiuni suplimentare în vederea implementării planurilor de
acţiuni aprobate iniţial.
În urma realizării misiunii de audit intern au rezultat 5 constatări şi au fost formulate un număr
identic de recomandări care au facut obiectul unui plan de acţiuni aprobat de către conducerea
agenţiei, plan menit sa asigure implementarea acțiunilor din planul de acțiuni respectiv.
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
din cadrul agenţiei care fac parte din manualul de management integrat calitate/mediu;
• acompanierea desfăşurării misiunilor de audit extern derulate de către Autoritatea de Audit
în vederea verificării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul POR şi POS CCE;
• implicarea auditorilor interni in urmărirea modului de respectare a planului de masuri
necesar întăririi sistemului de control intern din cadrul organizaţiei;
 Implicarea auditorilor interni in asigurarea condiţiilor necesare menţinerii funcţionarii si
supravegherii sistemului de management integrat calitate-mediu.

Raport de activitate – 2019

128

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU
În cadrul acestui domeniu în cursul anului 2019 s-au desfăşurat mai multe activităţi care au vizat
menținerea unui nivel de implementare a cerinţelor standardelor calităţii şi de mediu
corespunzător, apt pentru asigurarea menținerii implementării si certificării Sistemul de
management integrat calitate-mediu (SMICM) din ADR Nord-Vest de către SRAC Cert România, în
conformitate cu standardele ISO 9001 şi ISO 14001, ediția 2015.
Supravegherea externă a SMICM
Misiunea de audit de supraveghere 1 realizata de către SRAC România a concluzionat faptul că
Sistemul de management integrat calitate-mediu din cadrul agenției funcționează si are
capacitatea de a satisface cerințele aplicabile ale standardelor ISO 9001 şi ISO 14001, ediția 2015
şi de a obține rezultatele așteptate, iar procesele de audit intern şi analiza de management sunt
eficace.
În urma derulării auditului de supraveghere nr. 1 , care a avut loc în perioada 22-23 aprilie 2019,
s-a stabilit un grad de integrare a cerințelor SMICM a fost 95,86%, ceea ce denotă o funcționare
conformă cu standardele aplicabile şi îndeplinirea condiției de păstrare a certificării SRAC şi
IQNet.
Principalele concluzii au fost următoarele:
-

-

-

-

-

au fost determinate procesele necesare Sistemului de Management (SM) şi acestea sunt
aplicate în întreaga organizaţie;
funcţiile de conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în procesul de
implementare şi menţinere şi îmbunătăţire a SM în scopul îmbunătăţirii continue a SM şi
creşterii performanţei generale;
întregul personal a fost conștientizat cu privire la necesitatea aplicării unui SM şi la
avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizaţie, cât şi pentru fiecare
angajat;
conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în condiţii de
eficacitate a SM, asigură un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, este
preocupată de respectarea partenerilor de afaceri, comunităţii şi a propriilor angajaţi;
Sistemul de Management aplicat de organizație este descris, implementat corespunzător,
conform cerințelor standardului/elor de referință şi este eficace, iar domeniul de
certificare este adecvat activităților desfășurate de organizație;
capacitatea sistemului de management de a satisface cerințele aplicabile și de a obține
rezultatele așteptate a fost demonstrata în timpul auditului, iar procesele de audit intern
și analiză de management sunt eficace.

De asemenea, în timpul misiunii de audit de supraveghere au fost identificate următoarele
domenii de îmbunătăţire:
•
formarea auditorilor interni calitate-mediu pentru susținerea şi îmbunătăţirea SMI;
•
imbunatatirea procesului de evaluare a conformării cu obligațiile de conformare privind
mediul.
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Menținerea şi verificarea funcționarii SMICM
În vederea asigurării acestor deziderate, în perioada anului 2019 au fost derulate patru misiuni
de audit intern 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 în conformitate cu cerinţele procedurale;
•
examinarea modului de procesare a datelor şi informaţiilor care reflecta calitatea
proceselor administrate in organizație;
•
determinarea modului de derulare a proceselor de planificare şi de raportare a
activităţilor;
•
determinarea modului de desfăşurare a proceselor realizate în funcțiunile auditate.
În cadrul misiunilor de audit s-a insistat pe cerințele sistemului de management integrat
calitate-mediu identificabile în zone organizaționale relevante pentru agenție sau in cele in
care au apărut modificării ale structurii organizatorice.
Principalele concluzii:
•
sistemul de management integrat calitate-mediu din cadrul ADR Nord-Vest funcționează
în conformitate cu prevederile procedurale şi cu cerințele standardelor model SR EN ISO
9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.
•
procesul de actualizare a cadrului procedural continuă în funcție de modificările
survenite şi el este corelat cu actuala structură organizatorică.
În urma derulării misiunilor, echipa de audit a formulat recomandări apte să asigure remedierea
situațiilor identificate prin implementarea unor acțiuni corective planificate de către funcțiunile
auditate.
Performanţa de mediu
Principalele constatări referitoare la funcționarea sistemului de management al mediului (SMM)
sunt:
•
indicatorii de stare ai mediului precum şi performanţa mediului pot fi considerate
acceptabile, procesele organizaționale desfăşurându-se în conformitate cu prevederile legislaţiei
de mediu;
•
obiectivele şi ţintele de mediu stabilite prin PMM 2019 au fost îndeplinite;
•
schimbările din mediul intern al organizaţiei trebuie să fie preluate în cadrul sistemului
integrat de management al calităţii şi mediului;
•
nu au fost identificate schimbări importante în mediul extern al organizaţiei care ar
putea să influenţeze SMICM din acesta perioadă de raportare.
Recomandări şi direcţii potenţiale de îmbunătăţire:
•
•
•

îmbunătăţirea implementării şi funcţionării SMICM, in special in ceea ce privește
conformarea cu obligațiile privind managementul mediului ;
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 în domeniul
managementului de mediu.
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Capitolul 9: COMUNICARE ŞI PROMOVARE
COMUNICARE ŞI PROMOVARE
Misiunea ADR Nord-Vest în ceea ce priveşte comunicarea este de a informa cetăţenii, întrun-un
mod transparent şi în condiţii legale, cu privire la:
- politicile regionale, procesul de planificare de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
- priorităţile de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale Regiunii;
- modalităţi de accesare a fondurilor europene
- procesul de implementare al programelor operaţionale în Regiune (programe operaţionale
pentru care ADR Nord-Vest îndeplineşte sau a îndeplinit rolul de Organism Intermdiar, de
exemplu POR 2007-2013, POR 2014-2020 sau POS CCE 2007-2013)
- valorile europene

Principiile care ne conduc activitatea de comunicare sunt:
- Transparenţa: furnizăm toate informaţiile cu caracter public, conform normelor şi
obligaţiilor prevăzute delege
- Flexibilitatea: răspundem promt şi ne adaptăm unui mediu de muncă şi de dezvoltare
dinamic
- Implicarea: suntem puntea de legătură între comunităţile locale, autorităţile naţionale şi
insituţiile europene relevante
- Partneriatul: cooperăm cu alte părţi (la nivel European/ national/ regional/ local)
dornice să se implice în promovarea valorilor europene;
- Neutralitatea politică: suntem echidistanţi în raport cu forţele politice, în contextual
unei cooperări constant cu instituţiile democratic alese ale statului;
- Răspunderea publică: interesul public reprezintă prioritatea activtăţii noastre;
- Eficienţa: resursele sunt utilizate în mod optim cu scopul atingerii unui impact maxim;
- Inovarea: ne preocupă permanent identificarea şi utilizarea instrumentelor/modalităţilor
de comunicare noi/modern ca să asigure o transmitere a informaţiilor rapid şi coherent.
- Confidenţialitatea: atât informaţiile personale cât şi cele care intră sub incidenţa
confidenţialităţii în cazul proiectelor cu finanţare europeană sunt protejate conform
legislaţiei în vigoare;
- Responsabilitatea: fiecare dintre membrii echipeii ADR Nord-Vest este responsabil pentru
conţinutul şi forma actului de comunicare
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În 2019, Compartimentul de Comunicare şi Mass-Media din cadrul ADR Nord-Vest a asigurat
activităţile de comunicare (pe lângă cele referitoare la POR 2014-2020, menţionate la Cap.
Comunicare POR 2014-2020) prin următoarele acţiuni:
-

143 de postări pe Facebook, care au ajuns la 243.359 de persoane; aceste persoane au
răspuns cu 13.594 de interacţuni la postările ADR NV (likes – 2.613, shares - 812, etc)

-

Publicarea pe site-ul ADR NV a diverse informaţii de interes din domeniul finanţărilor de
nerambursabile şi cu privire la proiectele proprii dezvoltate în cooperare cu diverşi
parteneri

-

A răspuns solicitărilor de informaţii primite în baza legii nr. 544/2001 privind accesul la
informaţii de interes public;
Nr. solicitări primite: 9
Nr. răspunsuri transmise în termenul legal: 9
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ADR NORD-VEST ŞI REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST
ÎN PRESĂ
Aprilie 2019 – dl. Marcel Boloş, Director General, revista Panorama, editată de Comisia
Europeana; materialul: “Regiunea Nord-Vest din România: concentrare asupra dezvoltării
regionale durabile”
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Mai 2019 – Dl. Marcel Boloş, Director General, în Agenda Construcţiilor, articolul “ADR nord-vest a
semnat contracte de aproape 6 miliarde lei prin POR”
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