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Cod Operator Baza de Date nr. 9070/2008

RAPORT DE ACTIVITATE
- pentru anul 2010 -

1. Misiune şi obiective
Conform acordului de delegare de functii, incheiat in data de 11.09.2008, cu modificarile si
completarile aduse prin cele 4 acte aditionale, OIRPOSDRU - Nord Est este responsabil cu
gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore
de intervenţie din POSDRU:
•

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
− Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi
pentru promovarea adaptabilităţii”

•

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare”

•

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”
− Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii”.
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OI, în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat şi de minimis, este responsabil
cu gestionarea proiectelor de ajutor de stat şi a proiectelor de ajutor de minimis, finanţate în cadrul
următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenţie din POSDRU:
•

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi
pentru promovarea adaptabilităţii”

•

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare”.

2. Modul de îndeplinire în anul 2010 a principalelor funcţii delegate

Informare şi publicitate
In anul 2010, OIR Nord Est a desfăşurat o serie de acţiuni de informare si promovare în
rândul potenţialilor beneficiari si a beneficiarilor, privind finanţările nerambursabile acordate de
Uniunea Europeană şi Guvernul României, în cadrul POSDRU 2007-2013. In total, in anul 2010, au
fost organizate 19 evenimente la care au participat 1308 persoane.
Aceste acţiuni s-au desfăşurat în conformitate cu măsurile specifice de informare şi
publicitate, cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi respectiv în Planul de Comunicare pentru
POSDRU 2007-2013, după cum urmează :
•

25.01.2010 - 26.01.2010 – hotel Central din Piatra Neamţ şi respectiv 27.01.2010-

28.01.2010 – hotel Ramada din Iaşi, două seminarii intitulate „Proiecte pe Fondul Social
European in Romania”, organizate de OIR Nord Est în colaborare cu specialişti din cadrul TAIEX
(Instrumentul de Schimb de Informaţii şi Asistenţă Tehnică al Direcţiei Generale Extindere din
cadrul Comisiei Europene). La aceste două evenimente au fost înregistraţi un număr de 157 de
participanţi, beneficiari sau potentiali beneficiari din Regiunea Nord Est, reprezentând toate formele
de organizare : societăţi comerciale, ONG-uri, instituţii publice, universităţi, etc.
•

04.03.2010 – Iaşi, seminar tehnic organizat de OIR Nord Est, având ca principală temă

“Modul corect de completare a unei cereri de finanţare”. Seminarul s-a desfăşurat la Casa
Corpului Didactic, de informaţiile oferite beneficiind un număr de 18 membri ai Alianţei Sindicale
“Gheorghe Asachi” din Iaşi.
•

10.03.2010 – Piatra Neamt, seminar interactiv organizat de OIR Nord Est in colaborare cu

asistenta tehnica. Evenimentul a avut loc la Piatra Neamt, in sala pusa la dispozitie de Consiliul
Judetean-Neamt, si a avut ca tema – „Revizuirea Ghidului Solicitantului”. Au participat 28 de
persoane, reprezentand beneficiari sau potentiali beneficiari din Regiunea Nord Est.
•

14.04.2010 – Botosani, seminar cu tema „Implementarea FSE in Romania”, organizat de

OIR Nord Est in colaborare cu Institutia Prefectului Botosani, care a pus la dispozitie sala si
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logistica necesara. Au participat 53 de persoane, reprezentand beneficiari sau potentiali beneficiari
din Regiunea Nord Est.
•

19.04.2010 – 20.04.2010 - hotel Maria din Botosani / 22.04.2010 – 23.04.2010 – hotel

President din Bacau / 03.05.2010 – 04.05.2010 – hotel Imperium din Suceava / 05.05.2010 –
06.05.2010 – hotel President din Bacau, 4 seminarii cu tema „Instruirea potentialilor beneficiari
ai POSDRU 2007-2013”, organizate de OIR Nord Est in colaborare cu asistenta tehnica. La aceste
evenimente au participat in total 197 de persoane, potentiali beneficiari din Regiunea Nord Est.
•

03.05.2010 - 04.05.2010 – hotel Central din Piatra Neamţ şi respectiv 05.05.2010-

06.05.2010 – hotel Ramada din Iaşi, două seminarii cu tema „Importanta serviciilor sociale in
mediul rural”, organizate de OIR Nord Est în colaborare cu specialişti din cadrul TAIEX. La aceste
două evenimente au fost înregistraţi un număr de 149 de participanţi, beneficiari sau potentiali
beneficiari din Regiunea Nord Est.
•

17.05.2010 - 18.05.2010 – hotel Central din Piatra Neamţ şi respectiv 19.05.2010-

20.05.2010 – hotel Ramada din Iaşi, două workshop-uri cu tema „Cum sa scriem un proiect de
succes pe POSDRU in Romania”, organizate de OIR Nord Est în colaborare cu specialişti din
cadrul TAIEX. Au participat un număr de 218 de potentiali beneficiari din Regiunea Nord Est,
reprezentând societăţi comerciale, ONG-uri, instituţii publice, etc.
•

31.05.2010 - 01.06.2010 – hotel Central din Piatra Neamţ şi respectiv 03.06.2010-

04.06.2010 – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, două workshop-uri cu tema „Oportunitati de
finantare pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in Romania”, organizate de OIR
Nord Est în colaborare cu specialişti din cadrul TAIEX. Au participat un număr de 249 de potentiali
beneficiari din Regiunea Nord Est, reprezentând societăţi comerciale, ONG-uri, instituţii publice,
universităţi, etc.
•

07.10.2010 – Piatra Neamt, seminar tehnic de informare cu tema „Management eficient in

implementarea proiectelor finantate din Fondul Social European” organizat de OIR Nord Est.
Evenimentul a avut loc in sala pusa la dispozitie de Centrul Teritorial de Calcul Electronic – Piatra
Neamt. Au participat 60 de persoane, reprezentand un numar de 25 de beneficiari din Regiunea
Nord Est, care au semnat contracte de finantare nerambursabila cu OIR Nord Est, in cadrul CPP
nr.99, aferenta DMI 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
•

20.10.2010 - hotel Ramada din Iasi, seminar cu tema „Contributia fondurilor europene la

integrarea populatiei roma”, organizat de Comisia Europeana în colaborare cu OIR Nord Est. La
acest eveniment au fost înregistraţi un număr de 125 de participanţi, beneficiari sau potentiali
beneficiari din Regiunea Nord Est.
•

04.11.2010 si 30.11.2010 – Piatra Neamt, seminarii tehnice de informare cu tema

„Management eficient in implementarea proiectelor finantate din Fondul Social European”
organizate de OIR Nord Est. Evenimentele s-au desfasurat in sala pusa la dispozitie de Centrul
Teritorial de Calcul Electronic – Piatra Neamt. Au participat 89 de persoane, reprezentand un
numar de 30 de beneficiari din Regiunea Nord Est, care au semnat contracte de finantare
nerambursabila cu OIR Nord Est, in cadrul CPP nr.99, aferenta DMI 5.1. „Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare”.
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Birou de informare şi suport în implementarea proiectelor (helpdesk)
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin
ordin de ministru, specialiştii din cadrul Compartimentului Managementul Informaţiei, au asigurat,
pe tot parcursul anului 2010, măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind aspecte tehnice
legate de depunerea cererilor de finanţare şi respectiv măsuri de suport pentru beneficiari privind
implementarea proiectelor.
Pentru potenţialii beneficiari au fost formulate 82 de răspunsuri privind modul de întocmire
şi înregistrare a cererilor de finanţare.
In anul 2010, măsurile de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor, s-au
concretizat în toate etapele ciclului de proiect, după cum urmează :
•

comunicarea către beneficiari a instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU privind implementarea
proiectelor – 17 instrucţiuni şi o decizie transmise beneficiarilor;

•

organizarea de seminarii tehnice de informare privind managementul implementarii proiectelor –
3 seminarii pentru beneficiarii de finantare nerambursabila;

•

puncte de vedere oficiale cu privire la implementarea proiectelor - 318 raspunsuri formulate de
OIR Nord Est şi transmise beneficiarilor;

•

publicarea pe pagina de internet a OIR Nord Est, a listei cu cele mai frecvente întrebări şi
răspunsuri
De asemenea, prin intermediul ofiterilor de informare si publicitate, s-a asigurat sprijin

beneficiarilor în ceea ce priveşte modul de aplicare a regulilor de identitate vizuală, în acord cu
prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore
de intervenţie delegate.

Lansare cereri de propuneri de proiecte
In conformitate cu prevederile art.17^1 ale actului adiţional nr.3 la acordul de delegare de
funcţii, în data de 20.07.2010, OIR Nord Est a transmis către AMPOSDRU, pentru avizare condiţiile
specifice ale Ghidului Solicitantului elaborate de instituţia noastră pentru potenţialii aplicanţi, în
cadrul axei prioritare 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 “Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare”.
Prin Ordinul nr.1163/23.08.2010 emis de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, s-a
aprobat Ghidul Solicitantului – condiţii specifice pentru CPP nr.99 – “Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.
In sprijinul lansarii CPP nr.99, pentru promovarea si vizibilitatea POSDRU 2007-2013,
intreaga serie de actiuni prezentata anterior la functia delegata „Informare si publicitate”, a fost
completata prin :
•

distribuirea de materiale promotionale – genti, stick-uri si tricouri inscriptionate, mape cartonate,
brosuri si pliante;
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•

participarea conducerii OIR Nord Est la emisiuni radio sau TV;

•

publicarea in presa locala si regionala a unor articole de promovare;

•

actualizarea paginii de internet a OIR Nord Est (60 de actualizari in anul 2010), activitate
realizata ori de cate ori s-a impus acest lucru.
În data de 27.08.2010, OIR Nord Est a deschis linia de finanţare pentru CPP nr.99 si a

demarat procesul de evaluare a cererilor de finantare inregistrate la nivelul Regiunii Nord Est, cu o
echipa compusa din evaluatori, secretar si presedinte al comitetului de evaluare, alcatuita din
personalul propriu al institutiei.

Evaluare şi selecţie proiecte
În perioada 30.08.2010 – 27.09.2010, la nivelul OIR Nord Est, s-a desfăşurat procesul de
evaluare şi selecţie a proiectelor înregistrate de potenţialii beneficiari în cadrul CPP nr.99 –
“Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.
La nivelul Regiunii Nord Est, pentru CPP nr.99, în sistemul informatic Action Web au fost
înregistrate un număr de 97 de proiecte, însumând o valoare totală de 174.233.675,25 lei, după
cum urmează :
Proiecte

Proiecte

Proiecte

Proiecte

Rata de

Proiecte

Proiecte intrate

înregistrate în

înregistrate în

evaluate şi

evaluate si

succes

pentru care

in etapa de

Action Web

Action Web si

propuse pentru

propuse ca

proiecte

s-au

contractare

intrate in

finanţare

rezervă

evaluate

inregistrat

in anul 2010

Regiunea
Nord Est
evaluare

contestaţii

Numar

97

86

55

7

72,1 %

2

62

Valoare

174.223.675,25

166.520.852,64

106.055.521,48

14.046.625,10

x

3.891.124

120.179.994,31

(lei)

Rata de succes obtinuta in etapa de evaluare - 72,1%

62 proiecte
evaluate si
propuse pentru
finantare
72,1%

24 proiecte
evaluate dar
nefinantate
(27,9%)

Proiecte evaluate si propuse pentru finantare
Proiecte evaluate dar nefinantate

Trebuie sa remarcam valoarea considerabila a indicatorului „rata de succes proiecte
evaluate” pentru proiectele intrate in evaluare si care, in urma procesului de evaluare, au fost
propuse pentru finantare, indicator care, la nivelul OIR Nord Est, a fost de 72,1 %.
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Valoarea acestui indicator de calitate ne permite sa afirmam faptul ca, aplicantii din
Regiunea Nord Est, au inteles si au aplicat corespunzator prevederile Ghidului Solicitantului, pe de
o parte si ca acestia au fost informati si sprijiniti in mod eficient de OIR Nord Est, in faza de
elaborare a cererii de finantare, prin seminariile organizate si prin raspunsurile furnizate de
specialiştii din cadrul Compartimentului Managementul Informaţiei, pe de alta parte.
Alocarea financiară finală acordată Regiunii Nord Est pentru CPP nr.99 a fost de :
117.074.408 lei, dupa cum urmează :
Alocare initiala

Suplimentare proiecte

Suplimentare proiecte

TOTAL alocare

rezervă

contestaţii

Financiară CPP nr.99

Regiunea
Nord Est
Nivel naţional

101.184.800

6

11.998.484

2 (3,3%)

3.891.124

117.074.408 (16,4%)

459.478.400

81

145.027.475,52

61

110.271.536,02

714.777.411,54

Alocare financiara pentru CPP nr.99
117074408
lei (16,4%)

714777411
lei

Regiunea Nord Est

Numar contestatii inregistrate in cadrul
CPP nr.99
2
contestatii

61
contestatii

National

Regiunea Nord Est

National

Trebuie sa subliniem aici faptul ca, pe perioada derularii procesului de evaluare, la
secretariatul comitetului de evaluare din cadrul OIR Nord Est, s-au inregistrat doar 2 contestatii,
reprezentand un procent de numai 3,3% dintr-un total de 61 de contestatii, cate au fost inregistrate
la nivel national.
Aceste aspect nu face decat sa puna in valoare profesionalismul de care au dat dovada
evaluatorii, secretarul si presedintele comitetului de evaluare, pe tot parcursul procesului de
evaluare.
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Contractare proiecte
În perioada 12.09.2010 – 15.12.2010, la nivelul OIR Nord Est, s-a desfăşurat procesul de
contractare a proiectelor evaluate şi propuse pentru finanţare în cadrul CPP nr.99 – “Dezvoltarea
şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Est”.
Proiecte intrate in

Proiecte

Proiecte

Rata de succes a

Regiunea

etapa de contractare

contractate

necontractate

proiectelor intrate in

Nord Est

in anul 2010

contractare si care ulterior
au fost contractate

Numar

62

61

1*

98,4%

Valoare (lei)

120.179.994,31

118.375.397,56

1.804.596,75

x

Obs. - * Proiectul nu s-a contractat deoarece in cererea de finantare, beneficiarul s-a declarat ca fiind furnizor
specializat de servicii de ocupare, acreditare pe care in fapt acesta nu o detinea.

Rata de succes obtinuta in etapa de contractare - 98,4%

61 proiecte
contractate
98,4%
1 proiect
necontractat
(1,6%)

Proiecte contractate

Proiecte necontractate

Trebuie sa subliniem si aici faptul ca, la nivelul OIR Nord Est, pentru proiectele intrate in
contractare si pentru care s-au semnat contracte de finantare, in cadrul DMI 5.1 aferent CPP nr.99,
s-a inregistrat o valoare foarte buna a indicatorului „rata de succes proiecte contractate” si
anume de 98,4 %.
Acest fapt, consideram se datoreaza unui cumul de factori, care au influentat pozitiv acest
indicator si anume :
•

simplificarea etapei de contractare prin introducerea in procedura interna de lucru a Serviciului
Contractare, revizuita si aprobata de AMPOSDRU in luna septembrie 2010, a unui mecanism
simplificat de lucru pentru constituirea dosarului contractului de grant;

•

buna colaborare, inregistrata pe tot parcursul etapei de contractare, dintre ofiterii Serviciului
Contractare si potentialii beneficiari de grant;
Referitor la modificarile aduse pe perioada de executie a contractelor de finantare

nerambursabila gestionate de OIR Nord Est, in anul 2010, ofiterii de contractare au verificat si
analizat un numar de 304 modificari contractuale, dupa cum urmeaza :
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Nr.
crt.

DMI

Total
modificari de
contract

acte
adiţionale

notificări

1.

DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

62

27

35

2.

DMI 3.2 " Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"

66

32

34

3.

DMI 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare"

108

36

72

4.

DMI 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii"

30

10

20

5.

DMI 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"

38

17

21

304

122

182

Total modificari de contract verificate in anul 2010 :

Numar acte aditionale si notificari analizate si verificate in anul
2010 comparativ cu anul 2009
182
200
150

122

100
50

23

4
0

acte aditionale
2009

notificari
2010

Comparativ cu anul 2009, cand, la nivelul OIR Nord Est, s-au verificat un numar 27 de
modificari ale contractelor de finantare nerambursabila (4 acte aditionale si 23 de notificari), in
cursul anului 2010 acest indicator a ajuns la 304 modificari de contract, volumul de activitate al
ofiterilor din cadrul Compartimentului contractare crescand astfel de aproximativ 11 ori, asa
cum rezulta din urmatoarea reprezentare grafica :

2009

2010

27 modificari de contract

304 modificari de contract

8

Monitorizarea tehnica si financiara a proiectelor
Pe parcursul anului 2010, in evidenta Serviciului Economic – Compartimentul verificare
proiecte finantate, au intrat in vederea monitorizarii din punct de vedere tehnic si financiar, un
numar de 97 de proiecte, cu 77 mai multe proiecte fata de anul 2009, dupa cum urmeaza :

Regiunea Nord Est

Total

Proiecte

Proiecte

Proiecte

proiecte,

de grant

strategice

ajutoare de

din care :

stat si de
minimis

Proiecte intrate in monitorizare in anul 2009

20

20

0

0

Proiecte intrate in monitorizare in anul 2010

97

61

28 *

8

Obs. – * in cursul anului 2010, OIR Nord Est a preluat de la AMPOSDRU, in baza acordului de delegare de
functii si ale actelor aditionale aferente, un numar de 14 proiecte de tip strategic, aflate in anul 2009 in
gestiunea AMPOSDRU.

2009

2010

20 proiecte intrate in monitorizare

97 proiecte intrate in monitorizare

Asa cum rezulta din reprezentarea grafica anterioara, volumul de activitate al ofiterilor
din cadrul Compartimentului verificare proiecte finantate a crescut in anul 2010 de
aproximativ 5 ori, comparativ cu anul 2009.
In cursul anului 2010 s-au finalizat 14 proiecte de grant, aflate in gestiunea OIR Nord Est.
Prin comparatie cu finele anului 2009, numarul de proiecte aflate in monitorizare la data
de 31.12.2010 a crescut de aproximativ 5 ori, dupa cum urmeaza :

Regiunea Nord Est

Total

Proiecte

Proiecte

Proiecte

proiecte,

de grant

strategice

ajutoare de

din care :

stat si de
minimis

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2009

20

20

0

0

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2010

103

67

28

8

In anul 2010, ofiterii de verificare proiecte finantate impreuna cu cei din cadrul
Compartimentului antifrauda si nereguli, au efectuat un numar de 30 vizite la beneficiarii de
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finantare nerambursabila ale caror proiecte sunt gestionate de OIR Nord Est, de 5 ori mai multe
fata de anul 2009, dupa cum urmeaza :

Total vizite efectuate la beneficiari,

Vizite de

Vizite la fata

din care :

monitorizare

locului

2009

6

6

-

2010

30

23

7

Regiunea Nord Est

Numar vizite de monitorizare si vizite la fata locului efectuate in
anul 2010 comparativ cu anul 2009
23

25
20
15
10

7

6

5

0

0

Vizite de monitorizare

Vizite la fata locului

2009

2010

In cursul anului 2010, ofiterii de verificare proiecte finantate din cadrul OIR Nord Est, au
verificat un numar de 87 cereri de prefinantare insumand o valoare totala de 60.812.402,97 lei
si respectiv 91 cereri de rambursare cu o valoare totala de 32.343.975,65 lei.
Situatia cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare verificate in anul 2010,
defalcata pe domenii majore de interventie si pe tipuri de contracte de finantare, este urmatoarea :
CERERI DE PREFINANTARE – inregistrate la OIR Nord Est, verificate, aprobate si transmise la
AMPOSDRU, pana la data de 31.12.2010

DMI

Tip proiect

Numar cereri
de prefinantare
verificate

Valoarea cererilor de prefinantare
verificate
(lei)

3.1

S

5

3.837.108,73

3.1

G

1

88.315,50

3.2

S

2

5.883.191,94

3.2

G

9

971.266,39

3.2

AJ

3

1.325.670,00

5.1

G

58

29.743.151,17

5.1

AJ

1

100.000,00

6.2

S

3

3.157.953,56

6.3

S

5

15.705.745,68

87

60.812.402,97

TOTAL

Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant / AJ – proiect de ajutor de stat sau minimis
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.
CERERI DE RAMBURSARE – inregistrate la OIR Nord Est si aflate in curs de verificare la data de
31.12.2010

DMI

Tip proiect

Numar cereri de rambursare
inregistrate si aflate in verificare

Valoarea cererilor de rambursare
solicitata de beneficiari
(lei)

3.1

S

2

1.274.144,97

3.2

G

3

1.355.039,16

3.2

AJ

3

342.841,68

5.1

AJ

1

154.121,00

6.2

S

3

5.688.645,52

12

8.814.792,33

TOTAL

Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant / AJ – proiect de ajutor de stat sau minimis

CERERI DE RAMBURSARE – inregistrate la OIR Nord Est, verificate, aprobate si transmise la
AMPOSDRU, pana la data de 31.12.2010

Valoarea cererilor de
rambursare aprobata de
OIR Nord Est
(lei)

Procent cheltuieli
aprobate din total
cheltuieli
solicitate la
rambursare
(%)

DMI

Tip
proiect

Numar cereri de
rambursare
verificate

Valoarea cererilor de
rambursare solicitata de
beneficiari si verificata de
OIR Nord Est
(lei)

3.1

S

6

2.617.306,31

2.601.187,58

99,38%

3.1

G

17

2.873.099,77

2.608.607,31

90,79%

3.2

S

1

224.359,08

224.218,00

99,94%

3.2

G

37

7.268.009,41

7.098.371,92

97,67%

5.1

G

10

2.462.640,82

2.389.047,46

97,01%

6.2

S

3

2.827.045,26

1.969.708,61

69,67%

6.3

S

5

5.256.722,67

4.711.367,13

89,63%

79

23.529.183,32

21.602.508,01

91,81%

TOTAL

Nota : S – proiect strategic / G – proiect de grant

Asa cum rezulta si din tabelul anterior, trebuie sa subliniem faptul ca, la nivelul OIR Nord
Est, s-a inregistrat un procent mediu foarte bun al cheltuielilor considerate eligibile si aprobate de
institutia noastra, si anume de 91,81%.
Acest lucru denota faptul ca, pe de o parte, beneficiarii si-au insusit si au aplicat
corespunzator toate modificarile legislative in domeniu, precum si instructiunile AMPOSDRU sau
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comunicarile OIR Nord Est, iar pe de alta parte acestia au beneficiat permanent, pe perioada
derularii proiectelor, de suport tehnic oferit de ofiterii de informare si publicitate din cadrul
Compartimentului managementul informatiei.
Astfel, in anul 2010, au fost formulate si transmise beneficiarilor un numar de 318
raspunsuri oficiale ale OIR Nord Est cu privire la implementarea proiectelor.

Proiecte implementate/în curs de implementare

OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST este Beneficiar de finanţare nerambursabila in cadrul
Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, prin proiectul "Sprijin pentru finanţarea
parţiala a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL
PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE REGIUNEA NORD-EST pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor
structurale"
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013
Axa prioritara 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
Domeniul major de intervenţie 1.1 Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor
structurale
Perioada de implementare 27.07.2009 - 31.12.2011
Valoarea proiectului 2.000.518,88 lei
Valoarea eligibilă a proiectului 2.000.518,88 lei

Director Executiv
Cristian ABABEI
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