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Raport de activitate 2012
Misiune şi obiective
Conform acordului de delegare de funcţii, cu modificările si completările aduse prin 5 acte adiţionale, OIR
POSDRU Regiunea 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”
− Domeniul Major de Intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
muncă ”

•

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:
− Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
− 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”.

Două domenii majore de intervenţie din POSDRU 2007-2013 din cele de mai sus, și anume:
− Domeniul Major de Intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de
muncă ”
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− Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
au fost preluarea de către OIR POSDRU Regiunea Nord-Est în anul 2012 prin încheierea actului adiţional nr.
5 la acordul de delegare de funcţii aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale nr.
882 din 25/05/2012 si publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 30/05/2012.

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”.

Modul de îndeplinire a principalelor funcţii delegate OIR POSDRU Regiunea Nord-Est

Informare şi publicitate. Birou de informare şi suport în implementarea proiectelor
- organizarea de evenimente de informare privind posibilităţile de finanţare și modalităţile de accesare a
finanţărilor din FSE prin POSDRU 2007-2013 pentru potenţialii beneficiari/beneficiarii din Regiunea Nord Est:
•

24.09 - 25.09.2012 Piatra Neamţ, Conferinţa POSDRU – Principalul instrument pentru formare,
ocupare și incluziune socială – 103 persoane participante;

•

26.09 - 27.09.2012 Piatra Neamţ, Conferinţa POSDRU – Principalul instrument pentru formare,
ocupare și incluziune socială – 111 persoane participante;

•

23.10.2012 Botoșani, Seminar de informare privind completarea și depunerea cererilor de finanţare,
37 participanţi + 8 participanţi prin sistemul de video conferinţă al Instituţiei prefectului – judeţul
Botoșani;

•

30.11.2012 Piatra Neamţ, Seminar de informare privind completarea și depunerea cererilor de
finanţare, 79 participanţi- acest eveniment s-a bucurat de participarea domnulului director general
AMPOSDRU, Cristian ABABEI;

- participarea la evenimente organizate de alte instituţii, în calitate de prezentatori, în care sunt prezentate
aspecte privind Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
- elaborarea de răspunsuri la solicitările potenţialilor beneficiari (42 răspunsuri în 2012).
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Măsurile de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor, s-au concretizat în:
•

comunicarea către beneficiari a instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU privind implementarea
proiectelor (12 instrucţiuni transmise în 2012) ;

•

organizarea de seminarii tehnice de informare privind managementul implementării proiectelor de
către OIR POSDRU Regiunea Nord-Est (1 seminar organizat in data de 09.08.2012 la Piatra Neamţ cu
beneficiarii pe DMI 5.2 și DMI 6.1 preluaţi de la AMPOSDRU în urma Actului adiţional nr. 5 la Acordul de
delegare de funcţii - 53 persoane participante)

•

puncte de vedere cu privire la implementarea proiectelor (199 răspunsuri în 2012) formulate de OIR
POSDRU Regiunea Nord-Est şi transmise beneficiarilor

•

actualizarea paginii de Internet a OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, www.fsenordest.ro, cu informaţii
privind depunerea şi implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European prin POSDRU
2007-2013 (121 actualizări în 2012).

•

publicarea pe pagina de internet a OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, a listelor cu cele mai frecvente
întrebări şi răspunsuri(au fost publicate 4 liste de întrebări si răspunsuri în anul 2012 și o listă cu
constatări din verificarea proiectelor);

•

întâlniri individuale cu beneficiarii pentru clarificarea unor aspecte punctuale;

•

sprijin acordat 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. (371 răspunsuri in
2012)

În perioada 23 noiembrie -30 noiembrie 2012, a fost deschisa in ActionWeb, Cererea de propuneri de
proiecte nr. 116 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii –
Regiunea Nord-Est” pe DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii” , cu o alocare financiară orientativă de 22.701.500 lei (echivalentul în lei a 5.000.000 euro), în urma
căreia au fost depuse un număr de 28 de cereri de finanţare.

Contractare proiecte
Datorita încheierii Actului adiţional nr. 5 la acordul de delegare de funcţii privind implementarea
Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Autoritatea de
Management POSDRU(AMPOSDRU) şi OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, aprobat prin Ordinul ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 882/ 25.05.2012, publicat în M.Of.367/30 mai 2012, am primit în
gestiune un număr de 38 contracte, grant si strategice, din cadrul domeniilor majore de intervenţie 5.2 si 6.1
Clasificarea proiectelor pe domenii majore de intervenţie din POSDRU:
Proiecte preluate de OIR POSDRU
Regiunea
Nord Est in 2012

DMI 5.2

DMI 6.1
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Număr

38

34

4

Valoare (lei)

125.576.063,61

97.552.228,11

28.023.835,50

Clasificarea proiectelor după tipul de proiect:
Total

38

Grant

Strategic

31

Finalizate la data

In

preluării

implementare

5

33

7

Având in vedere prevederile Acordului de delegare de funcţii cu modificările şi completările
ulterioare, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Nord-Est va exercita in numele AMPOSDRU, atribuţiile, competenţele,
drepturile şi obligaţiile sau angajamentele, prevăzute în cele 38 contracte de finanţare modificările, prin act
adiţional sau notificare, rezilierea ulterioară a contractului de finanţare, precum şi gestionarea
implementării și monitorizării ex-post a acestora.
Referitor la modificările aduse pe perioada de execuţie a contractelor de finanţare nerambursabilă
gestionate de OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, în anul 2012, ofiţerii de contractare au verificat şi analizat un
număr de 496 modificări contractuale, după cum urmează :
2012

Nr. crt.

DMI

Total modificări
de contract

acte
adiţionale

notificări

1.

DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

34

10

24

2.

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

39

14

25

222

71

151

119

55

64

4.

DMI 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare"
DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forţei de muncă”

5.

DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

7

3

4

6.

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

9

0

9

7.

DMI 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"

66

20

46

496

173

323

3.

Total modificări de contract verificate :
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Nr. modificări

Total
modificări de
contract

Acte
adiţionale

Notificări

Total modificări de contract verificate în anul 2010 :

304

122

182

Total modificări de contract verificate în anul 2011 :

901

219

682

Total modificări de contract verificate în anul 2012:

496

173

323

Număr acte adiţionale si notificări analizate si verificate in anul 2012,
comparativ cu anii 2011, 2010 si 2009
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Comparativ cu anul 2011, când, la nivelul OIR Nord Est, s-au verificat un număr de

901

modificări ale contractelor de finanţare nerambursabilă (219 acte adiţionale şi 682 notificări), în cursul
anului 2012 acest indicator a scăzut la 496 modificări de contract (173 acte adiţionale si 323 notificări)
deoarece beneficiarii au preferat introducerea modificărilor multiple în cadrul unei aceleaşi solicitări de
modificare contractuala.
Menţionam ca în anul 2011 beneficiarii au primit de la OIR POSDRU Regiunea Nord-Est cate 3
notificări ca urmare a modificării legislaţiei naţionale comparativ cu anul 2012 când au primit o singură
notificare.
În cursul anului 2012 OIR POSDRU Regiunea Nord-Est a acordat aviz pozitiv de preluare a 3 contracte
de finanţare, doua de la OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia si unul de la OIR POSDRU Regiunea Sud Vest
Oltenia, actele adiţionale de preluare vor fi iniţiate în cel mai scurt timp.
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Monitorizarea tehnica si financiara a proiectelor
Pe parcursul anului 2012, în evidenţa Serviciului Economic – Compartimentul verificare proiecte
finanţate, au intrat, în vederea monitorizării din punct de vedere tehnic şi financiar, un număr de 38
proiecte noi, după cum urmează :

Proiecte
Total proiecte,

Proiecte

Proiecte

ajutoare de

din care :

de grant

strategice

stat şi de

Regiunea Nord Est
minimis
Proiecte intrate in monitorizare in anul 2009

20

20

0

0

Proiecte intrate in monitorizare in anul 2010

97

61

28

8

Proiecte intrate in monitorizare in anul 2011

14

8

6

0

Proiecte intrate in monitorizare in anul 2012

38

30

8

0

TOTAL

169

119

42
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In cursul anului 2012, au ieşit din gestiunea OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, un număr de 63 de
proiecte, după cum urmează :

Total proiecte,

Proiecte

Proiecte

Proiecte

din care :

de grant

strategice

ajutoare de

Regiunea Nord Est
stat si de
minimis
Proiecte finalizate in anul 2011

16

7

7

2

Proiecte finalizate in anul 2012

62

48

10

4

Proiecte reziliate in anul 2011

6

1

4

1

Proiecte reziliate in anul 2012

1

1

0

0

Total 2012

63

49

10

4

La sfârşitul anului 2012, în gestiunea OIR Nord Est, se aflau 57 de proiecte, după cum urmează :

Regiunea Nord Est

Total proiecte,

Proiecte

Proiecte

Proiecte ajutoare

din care :

de grant

strategice

de stat si de
minimis

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2009

20

20

0

0

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2010

98

62

28

8

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2011

90

62

23

5

Proiecte aflate in monitorizare la 31.12.2012

57

36

20

1

VIZITE efectuate la beneficiari vizite de monitorizare și vizite la faţa locului:
6

Regiunea Nord Est

Total vizite efectuate la beneficiari
(vizite de monitorizare
+
vizite la faţa locului)

2009

6

2010

30

2011

84

2012

170

Din tabelul anterior se constată o creștere a numărului de vizite efectuate de personalul OIR POSDRU
Regiunea Nord-Est pentru verificarea la faţa locului a conformităţii documentelor transmise de către
beneficiari datorată preluării celor 38 de proiecte de la AMPOSDRU în cursul anului 2012.
CERERI DE PREFINANŢARE – înregistrate la OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, verificate, aprobate şi
transmise la AMPOSDRU

Anul

Număr cereri de
prefinanţare
verificate

Valoarea cererilor de prefinanţare
verificate
(lei)

2010

87

60.812.402,97

2011

30

32.358.730,75

2012

24

2.624.228,97

CERERI DE RAMBURSARE – înregistrate la OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, verificate, aprobate şi
transmise la AMPOSDRU:

AN

Număr cereri de
rambursare
verificate

Valoarea cererilor de
rambursare solicitata de
beneficiari si verificata de
OIR POSDRU Regiunea NordEst (lei)

Valoarea cererilor de
rambursare aprobata de
OIR POSDRU Regiunea
Nord-Est (lei)

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

2010

79

23.529.183,32
(~5,49 mil. euro)

21.602.508,01

91,81%

2011

283

129.455.270,96
(~30 mil. euro)

123.082.812,88

95,08%

2012

301

146.380.995,98
(~33,05 mil. euro)

142.196.107,69

97,14%

S-a luat în calcul cursul valutar la sfârșitul fiecarui an.

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior, trebuie să subliniem următorul aspect: la nivelul OIR
POSDRU Regiunea Nord-Est, în anul 2012, s-a înregistrat un procent mediu foarte bun al cheltuielilor
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considerate eligibile şi aprobate de instituţia noastră şi anume de 97,14%, în creştere faţă de procentul
înregistrat în anul 2011 (95,08%) și în 2010 (91,81%). Acest lucru denotă faptul că, pe de o parte,
beneficiarii şi-au însuşit şi au aplicat în mod corespunzător modificările legislative în domeniu, instrucţiunile
AMPOSDRU și comunicările OIR POSDRU Regiunea Nord Est, iar pe de altă parte aceştia au beneficiat
permanent, pe perioada derulării proiectelor, de suport tehnic oferit de ofiţerii de informare şi publicitate
din cadrul Compartimentului managementul informaţiei. Numărul de cereri de rambursare depuse de
beneficiari au fost cu 18 cereri mai mult ca în 2011. Sumele solicitate la rambursare au fost cu aproximativ 3
milioane de euro mai mari ca în anul 2011, procesarea cererilor de rambursare încadrându-se în general în
termenele stabilite în procedurile de lucru.

Director executiv,
Corneliu ANDRONACHE
Intocmit,
Ioana Andoreanu
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