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eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”,  

Cod My SMIS 127776 

ANUNŢ 

Alba Iulia, 15.05.2019 

 

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul 

„Îmbunătațirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod eficient POCU 2014-

2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, proiect finanțat în 

cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de 

Finantare nr.35016/15.05.2018.  

Obiectivul general al proiectului: consta  in Îmbunatatirea capacitatii AM si OI ale POCU de 
a gestiona si implementa în mod eficient si eficace programul operational. 
Obiectivul general al proiectului propus pentru finantare consta în sprijinirea OIR POSDRU 
REGIUNEA Centru de a gestiona eficient si eficace proiectele finantate prin Programul 
Operational Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor 
managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia 
nationala si comunitara. 
OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU are atributii in implementarea diferitelor etape ale POCU, 
inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, evaluarea, selectia, monitorizarea, 
verificarea tehnico-financiara, controlul si auditul. 
 
Oviective specifice ale proiectului:  
OS.1.Sprijin acordat OIR POSDRU Centru de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 
2014-2020 prin angajarea in afara organigramei, pentru perioada 01.03.2019 -31.12. 2019, a 
unui numar suplimentar de 18 persoane ce isi vor desfasura activitatea in cadrul 
compartimentului monitorizare proiecte si in cadrul compartimentului verificare proiecte -
unitatea verificare proiecte si unitatea verificare achizitii si conflictede interese. 
OS.2.Sprijin acordat OIR POSDRU Centru de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 
2014-2020 prin achizitionarea de echipamente TIC pentru desfasurarea in conditii optime a 
activitatii personalului angajat in afara organigramei, ce isi vor desfasura activitatea in 
cadrul compartimentului monitorizare proiecte, in cadrul compartimentului verificare 
proiecte –unitatea verificare proiecte si unitatea verificare achizitii si conflictede interese, 
pentru perioada 01.03.2019 -31.12. 2019. 
OS.3.Sprijin acordat OIR POSDRU Centru de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 
2014-2020 prin achizitionarea de echipamente de mobilier pentru desfasurarea in conditii 
optime a activitatii personalului angajat in afara organigramei, ce isi vor desfasura 
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activitatea in cadrul compartimentului monitorizare proiecte, in cadrul compartimentului 
verificare proiecte –unitatea verificare proiecte si unitatea verificare achizitii si conflict de 
interese, pentru perioada 01.03.2019 -31.12. 2019. 

1. Sursele de finanțare a proiectului: 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European in cadrul POCU 2014-2020, Axa 

prioritară 7- ”Asistenţă tehnică”, cu o valoare totală – 2.072.839,58 lei, asistență financiară 

nerambursabilă solicitată în cuantum de 1.755.591,48 lei, contribuție proprie 317.248,09 lei. 

2. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, respectiv de la 

01.03.2019 până la 31.12.2019. 

 

 Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la derularea proiectului, datele de 

contact sunt următoarele:  

MARIAN OTILIANA - manager proiect,  

OIR POSDRU Regiunea Centru- Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr. 10, judeţul Alba,  

 Tel-0358 401656 , Fax-0358 401655  


