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A N U N Ţ 
 

     Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane – Regiunea Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr.10, 

organizează în data de 14 iunie 2019 ora 900proba scrisă a examenului/concursului de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public din cadrul 
Compartimentului Verificare Proiecte – Unitate Verificare Proiecte, respectiv în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Verificare 
Proiecte – Unitate Verificare Proiecte 
 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează ; 
 să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 

ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; ; 

 să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 
 

 Dosarul de concurs se depune de către candidat în termen de 20 de zile de la data afişării 
anunţului privind organizarea concursului de promovare, respectiv în perioada 15.05.2019 – 
03.06.2019, inclusiv.  
 Dosarul se depune la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, următoarele documente: 

   a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 
gradul profesional din care se promovează; 
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 

funcţionarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formularul de înscriere prevăzut in Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 

Atribuţiile postului:  
1. Primeşte şi verifică cererile de prefinanțare/rambursare/plată şi documentaţiile suport 

transmise de beneficiari, avizează cheltuielile eligibile stabilite ca urmare a verificărilor 
realizate şi asigură arhivarea fizică şi electronică a documentelor verificate, conform 
procedurii interne de lucru; 

2. Răspunde de rezultatul verificărilor efectuate şi îşi susţine, după caz, punctul de vedere dacă 
DG PECU solicită exprimarea acestuia; 

3. Se consultă cu DG PECU, după caz, în exprimarea opiniilor asupra aspectelor de 
neeligibilitate a cheltuielilor; 

4. Asigură aplicarea unor interpretări unitare privind diverse aspecte legate de eligibilitatea 
cheltuielilor, conform informărilor transmise de DG PECU şi îşi însuşeşte deciziile şi măsurile 
luate de DG PECU ca urmare a propriilor verificări, în strictă conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
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5. Transmite DG PECU orice document solicitat de aceasta în vederea autorizării cheltuielilor 
solicitate de beneficiari/parteneri, conform procedurilor interne de lucru; 

6. Asigură verificarea realității executării proiectului, iar în cazul în care nu are competența 
tehnică necesară, solicită în scris contractarea unui expert extern; 

7. Verifică 100% documentele financiare justificative privind furnizarea de bunuri, prestări de 
servicii și executări de lucrări cofinanțate, plata, utilizarea și înregistrarea în contabilitate a 
cheltuielilor declarate de beneficiari și conformitatea acestora cu legislația aplicabilă, 
programul operațional și condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză, 
așa cum sunt acestea stabilite prin ordinul/decizia/contractul de finanțare sau conform 
procedurilor interne de lucru; 

8. Verifică faptul că beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor rambursate pe baza 
costurilor eligibile suportate în mod real, dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod 
contabil adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune; 

9. Efectuează vizite la fața locului în vederea stabilirii aspectelor privitoare la realitatea, 
regularitatea și legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, conform procedurilor 
interne de lucru; 

10. Institue măsuri eficace și proporționale de prevenire şi sesizare a fraudelor/ neregulilor, 
luând în considerare riscurile identificate, conform procedurilor interne de lucru; 

11. Înregistrează și verifică administrativ, pentru cererea de plată/cererea de 
prefinanțare/cererea de rambursare, din punct de vedere financiar, în vederea certificării 
realității, regularității şi legalității tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, conform 
procedurilor interne de lucru; 

12. În baza rezultatului verificării administrative, asigură transmiterea către DG PECU a 
propunerii de autorizare a cheltuielilor; 

13. Transmite dosarul aferent cererii de prefinanțare/rambursare/plată către DG PECU în 
vederea autorizării cheltuielilor/întocmirii raportului de validare a cererii, conform 
procedurilor interne de lucru; 

14. Transmite puncte de vedere în vederea soluționării contestațiilor privind rezultatul 
verificărilor administrative asupra cererilor prefinanțare / rambursare / plată; 

15. Introducerea în SMIS/MySMIS, la nivel de proiect, a datelor legate de implementarea 
financiară a proiectelor şi actualizarea acestora, conform procedurii interne de lucru; 

16. Asigură arhivarea electronică şi pe suport de hârtie a tuturor documentelor aferente 
proiectelor finalizate; 

17. Asigură implementarea recomandărilor din rapoartele de audit, contribuind şi la elaborarea 
punctului de vedere al OIR cu privire la recomandările formulate de organismele de audit 
comunitare și naționale; asigură actualizarea informațiilor cuprinse în planurile de acţiune, pe 
domeniul său de activitate, și le transmite Compartimentului nereguli, antifraudă şi monitorizare 
audit; 

18. Întocmește raportări periodice privind stadiul verificărilor pe care le efectuează, precum și 
orice alte raportări/situații, conform dispozițiilor directorului executiv şi/sau directorului 
executiv adjunct, pentru transmiterea la DG PECU, la solicitarea acesteia; 

19. Asigură îndeplinirea atribuțiilor delegate prin Acordul de delegare a anumitor atribuții privind 
implementarea POSDRU 2007 – 2014 / POCU 2014-2020; 

20. Furnizează informaţiile necesare pentru elaborarea RAI/RFI; 
21. Contribuie la descrierea sistemului de management şi control implementat la nivelul OI cu 

informaţii care privesc activitatea specifică compartimentului, dacă este cazul; 
22. Contribuie, potrivit competențelor și atribuțiilor sale, la atingerea țintei de rambursare, 

stabilită de către MFE/DG PECU în sarcina organismului intermediar; 
23. Participă, dacă este cazul, la analizarea necesarului de asistenţă tehnică de specialitate, în 

scopul îndeplinirii funcţiei delegate din responsabilitatea compartimentului; furnizează 
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directorului executiv adjunct datele necesare pentru elaborarea fişelor de proiect finanţate 
din Axa 7; 

24. Aplică prevederile procedurilor operaţionale, transmise de DG PECU pentru îndeplinirea 
funcţiilor delegate, în conformitate cu prevederile Acordului de delegare, legislaţiei naţionale 
şi comunitare în vigoare; 

25. Aplică prevederile procedurilor interne, care îi sunt opozabile în activitatea desfăşurată; 
26. Are responsabilitatea de a participa la prevenirea și detectarea neregulilor / fraudelor, 

conform legislației în vigoare, respectiv obligativitatea de a sesiza ofițerului de nereguli orice 
suspiciune de neregulă/fraudă; 

27. Asigură arhivarea, conform pistelor de audit, a documentelor aferente activității desfășurate 
în cadrul compartimentului şi ia măsurile necesare pentru arhivarea şi păstrarea în siguranţă 
a documentelor şi datelor computerizate, precum şi disponibilitatea documentelor elaborate 
în realizarea activităţilor specifice, conform cerinţelor comunitare şi naţionale, în vederea 
asigurării unei piste de audit adecvate; 

28. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informațiilor 
cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de 
serviciu; 

29. Răspunde ca informațiile și documentele obţinute sau la care a avut acces în perioada de 
implementare a PHARE, POSDRU 2007-2013/POCU 2014-2020 nu sunt utilizate în alte 
scopuri decât acelea de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, care îi revin în conformitate cu 
prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, cu prevederile legislaţiei naţionale 
şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la 
informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal; 

30. Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, respectarea 
prevederilor legale); 

31. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor 
din documentele întocmite; 

32. Asigură implementarea recomandărilor specifice ca urmare a rapoartelor de audit şi control 
emise de organismele naţionale şi europene abilitate şi transmite stadiul implementării 
măsurilor întreprinse; 

33. Respectă obligațiile asumate de OIR POSDRU Centru prin Acordul de Delegare a anumitor 
atribuții privind implementarea POCU 2014-2020; 

34. Respectă legislația aplicabilă funcționarilor publici coroborată cu legislația muncii. 
35. Răspunde de mijloacele fixe şi obiectele de inventar primite în folosinţă, precum şi de 

exploatarea corespunzatoare a acestora; 
36. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, 

în conformitate cu art. 22 și art. 23 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în 
muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în 
instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de minister; 

37. Respectă întocmai reglementările legale în vigoare cuprinse în Normele generale de apărare 
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 
163/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

38. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conștiinciozitate a 
îndatoririlor de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii funcției 
publice și OIR POSDRU Centru; 

39. Pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, răspunde disciplinar, material, 
civil, administrativ sau penal, conform legii; 

40. Cunoaşte şi respectă prevederile ROF şi ROI în vigoare; 
41. Cunoaşte şi respectă prevederile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter 

personal; 
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42. Cunoaşte şi respectă Codul de Conduită a funcţionarilor publici, Codul de Conduită privind 
evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în 
gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, Codul de Etică şi 
Integritate a personalului OIR POSDRU Centru, precum şi prevederile codurilor specifice, 
după caz; 

43. Cunoaște și respectă procedurile specifice de lucru în vigoare; 
44. Îndeplinește orice alte atribuţii încredinţate de către directorul executiv şi/sau directorul 

executiv adjunct în calitate de superior ierarhic. 
     
 
Bibliografia  

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Constituţia României, republicată; 
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
                       Afișat, azi, 15.05.2019  

 
 
 

Director Executiv, 
Ionela Maria MIHĂILESCU 

 
 
 

Director Executiv Adjunct, 
          Alexandra RUS 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să îl primească. Dacă aţi 
primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a-l returna expeditorului. 


