
 

 
 

                                 

  

Programul Operaţional Capital Uman  

Axa prioritară: 7- Asistenţă tehnică  

Titlul proiectului „Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Centru, prin asigurarea suportului 

logistic necesar desfasurarii activitatii zilnice-materiale consumabile si furnituri de birou, 

mobilier si obiecte de inventar, active necorporale”,  

Cod My SMIS 151957 

 

ANUNŢ 

 

Alba Iulia, 23.08.2021 

 

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

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

„Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Centru, prin asigurarea suportului 

logistic necesar desfasurarii activitatii zilnice-materiale consumabile si furnituri de 

birou,mobilier si obiecte de inventar, active necorporale”, proiect finanțat în cadrul 

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

nr.POCU/155/7/4/151957.  

Obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătațirea capacității AM si OI ale POCU de 
a gestiona si implementa în mod eficient și eficace programul operațional. 
Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare constă în sprijinirea OIR POSDRU 
REGIUNEA CENTRU de a gestiona eficient si eficace proiectele finanțate prin Programul 
Operational Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor 
managementului eficient, transparenței, parteneriatului și in conformitate cu legislatia națională 
și comunitară. 
OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU are atribuții in implementarea diferitelor etape ale POCU, 
inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte de asiatență tehnică, evaluarea, selecția, 
monitorizarea, verificarea tehnico-financiară, controlul si auditul. 
Obiective specifice ale proiectului:  
OS.1. Obiectivul specific al proiectului il reprezinta achizitionarea de catre OIR POSDRU 
Regiunea Centru a materialelor consumabile si furniturilor de birou, a obiectelor de mobilier si a 
obiectelor de inventar, precum si a activelor necorporale(semnatura digitala, etc) necesare 
bunei functionari, in scopul asigurarii conditiilor optime pentru îndeplinirea atributiilor în 
domeniul implementarii POCU 2014 – 2020. 
Acest obiectiv specific se incadreaza in actiunea eligibila din cadrul AP7, OS 7.1, si anume: 
"Sprijin logistic pentru functionarea AM/OI-urilor POCU si a alor organisme cu atributii delegate 
in implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de functionare, costurile legate de organizarea 
de reuniuni, intalniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, 
arhivare, a echipamentelor TIC si soft-urilor specializate necesare desfasurarii eficiente a 
implementarii POCU (precum soft-uricontabile , legislative etc.) dezvoltarea si intretinerea 
sistemelor si infrastructurii TIC(cu exceptia activitatilor indicate la obiectivul  specific 2.2 din 



 

 
 

POAT), participarea personalului la reuniuni/ evenimente/ intalniri/conferinte/grupuri de 
lucru/retele/ comitete etc. legate de problematica sau cu impact asupra POCU etc 
 
 
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 269.619,49 lei, asistență financiară 

nerambursabilă solicitată în cuantum de 228.354,23 lei, și contribuție proprie 41.265,26 lei. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv de la 01.07.2021 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  


