
  
 
 
 
 
 

                               

 

Programul Operaţional Capital Uman  

Axa prioritară: 7- Asistenţă tehnică  

Titlul proiectului „ Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod 

efficient POCU 2014- 2020, prin asigurarea de echipamente IT,de software-uri si de servicii”,  

Cod My SMIS 136903 

ANUNŢ 

 

Alba Iulia, 24.06.2020 

 

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

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

„Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod efficient POCU 

2014- 2020, prin asigurarea de echipamente IT, de software-uri si de servicii”, proiect finanțat 

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

Finantare nr. POCU/155/7/4/136903.  

 

Obiectivul general al proiectului  constă în sprijinirea OIR POSDRU Regiunea Centru de a 
gestiona eficient si eficace proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, în 
cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, 
transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislația națională si comunitară. 
OIR POSDRU Regiunea Centru are atribuții in implementarea diferitelor etape ale POCU, 
inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, evaluarea, selecția, monitorizarea, verificarea 
tehnico-financiară, controlul și auditul. 
 
Oviective specifice ale proiectului:  
OS.1. Sprijin acordat OIR POSDRU Centru de a gestiona și implementa in mod eficient POCU 
2014-2020 prin achiziționarea de echipamente IT, software-uri si de servicii. 
 
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 de 1.455.679,40 lei, asistență financiară 

nerambursabilă solicitată în cuantum de 1.232.887,67 lei, și contribuție proprie 222.791,73 lei. 

1. Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, respectiv de la 

01.05.2020 până la 31.12.2023. 

 

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

contact sunt următoarele:  

Drașovean Adrian - manager proiect,  

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

 Tel-0358 401656 , Fax-0358 401655  


