
 

   OIR POSDRU REGIUNEA VEST 

 

 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE OIR POSDRU REGIUNEA VEST 

ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2017 

 

OIR POSDRU Regiunea VEST transmite in atentia dumneavoastra 
prezentarea activitatii desfasurata in perioada ianuarie – decembrie 2017, 
astfel: 

Anul 2017 este anul in care sistemul de management si control al POCU a 
fost acreditat, in data de 07.08.2017 AM POCU a primit de la Comisia 
Europeana scrisoarea oficiala pentru acreditarea Programului Operational 
Capital Uman.  

In vederea obtinerii acreditarii programului operational, incepand cu luna 
ianuarie 2017, a inceput constructia cadrului procedural si institutional, a 
sistemului de management si control pentru POCU 2014-2020. 

La data de 07.02.2017, OIR POSDRU VEST a semnat cu AM POCU din 
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene, Acordul de delegare de atrubutuu pruvund umplementarea 

POCU2014-2020.  

AM POCU a delegat OIR POSDRU VEST urmatoarele atributii: 

1. Programare 

2. Evaluare, selectie si contractarea proiectelor 

3. Verificarea cheltuielilor cererilor de rambursare si plata 

4. Monitorizarea proiectelor 

5. Nereguli, frauda, control 

6. Informare, comunicare 

7. Inchiderea exercitiului 2007-2013 POSDRU, in conformitate cu legislatia 
nationala si comunitara. 

In luna ianuarie 2017, OIR POSDRU VEST a continuat demersurile pentru 
finalizarea ultimei Declaratii de Cheltuieli POSDRU 2007-2013, care trebuia 
transmisa in atentia ACP – Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul 
Ministerului de Finante, cel mai tarziu in luna martie 2017. Inchiderea 
exercitiului 2007-2013 s-a realizat in conformitate cu HG 608/2016  care 
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modifica HG nr. 678/2015 cu privire la închiderea programelor operaţionale 
finanţate în perioada 2007—2013. 

La nivel de OIR POSDRU VEST constructia Declaratiei finale de cheltuieli 
pentru POSDRU a inceput din luna august 2016, s-a finalizat odata cu 
transmiterea catre ACP adica in martie 2017, dar pe tot parcursul anului 2017 
a existat un proces continuu de monitorizare și raportare a modificărilor 
intervenite, astfel încât periodic să poată fi transmise la CE informații 
actualizate privind pachetul de închidere.  Aceste informații vizează 
reflectarea corectă a titlurilor de creanță aflate în termen de contestare la 
instanță, stadiul litigiilor pe rol care au ca obiect titluri de creanță. 

I. Intervalul ianuarie – decembire 2017 inseamna pentru OIR POSDRU VEST 
un continuu proces de selectie si evaluare proiecte POCU, proiecte 
depuse de catre aplicanti in sistemul informatic MySmis, astfel: 

- evaluare 66 proiecte depuse pe AP 4 Incluziune sociala si combaterea 
saraciei, Obiectiv Specific 4.1 si 4.2, Reducerea numarului de persoane 
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, 
in care exista populatie apartinand minoritatilor rome, sau non rome, prin 
implementarea de masuri integrate, selectate pentru finantare un nr. de 17 
proiecte. 

- evaluare 30 proiecte depuse pe AP 3 Locuri de muncă pentru toţi, 
Obiectivul specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil nonagricol din zona urbană „Romania Start up Plus”,  selectate pentru 
finantare un nr. de 29 proiecte. 

- evaluare 5 proiecte depuse pe AP 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul 
specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 
nonagricol din zona urbană „Diaspora Start up”, selectate pentru finantare un 
nr. de 5 proiecte. 

-  evaluare 29 proiecte depuse pe AP 3 Locuri de muncă pentru toţi,  OS 3.8., 
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, 
practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de 
lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de 
specializare inteligentă conform SNCDI, selectate pentru finantare un nr. de 
27 proiecte. 
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OIR POSDRU VEST a fost implicat si in alte procese de evaluare sau de 
solutionare contestatii urmare evaluarii de cereri de finantare, care s-au 
desfasurat la nivelul AM POCU din cadrul MDRAPFE Bucuresti.  
 
Un lucru important de mentionat este faptul ca POCU este singurul 
program operational din exercitiul 2014 - 2020 care a realizat procesele 
de evaluare si contractare prin aplicatia Mysmis si nu pe hartie.  

 

II. Intervalul iunie – decembrie 2017 inseamna pentru OIR POSDRU VEST 
un continuu proces de contractare proiecte POCU.  

AM POCU, in baza Acordului de delegare de atributii, distribuie Organismelor 
Intermediare Regionale POCU proiecte care au fost selectate in procesul de 
evaluare si pentru care OIR demareaza contractarea si semneaza 
contractele de finantare. 

Distributia proiectelor pentru procesul de contractare se realizeaza in functie 
de regiunea de implementare a activitatilor din proiect, pentru OIR POSDRU 
VEST situatia proiectelor contractate in anul 2017 este:  

- un nr. de 5 contracte semnate pe AP 4 Incluziune sociala si combaterea 
saraciei, Obiectiv Specific 4.1 si 4.2, Reducerea numarului de persoane 
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, 
in care exista populatie apartinand minoritatilor rome, sau non rome, prin 
implementarea de masuri integrate. 

Aici vorbim de un număr de 3 proiecte implementate in judetul Caras Severin 
si 2 proiecte implementate in judetul Hunedoara.   

Total valoare contractata in 2017 pe AP 4 OS 4.1 este de 106.874.656,76 lei.  

- un nr. de 6 contracte semnate pe AP 5 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Aici vorbim de un numar de 2 proiecte implementate in judetul Timis, 1 
proiect implementat in judetul Caras Severin si 3 proiecte implementate in 
judetul Hunedoara.   

Total valoare contractata in 2017 pe AP 5 OS 5.1 este de 1.330.299,93 lei. 

- un nr. de 4 contracte semnate pe AP 3 Locuri de muncă pentru toţi, 
Obiectivul specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil nonagricol din zona urbană „Diaspora Start up”.  
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Cele 4 proiecte se implementează în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale 
Romaniei prin infiintarea si sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din 
zona urbana din Regiunile: Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest 
Oltenia, Nord-Vest si Centru. 

Total valoare contractata in 2017 pe AP 3 OS 3.7 „Diaspora Start up” 
este de 51.767.256,08 lei. 

- un nr. de 19 proiecte se afla in proces de contractare pentru care se vor 
semna contractele de finantare pana la final de an 2017, este vorba de 
contracte semnate pe AP 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 
3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din 
zona urbană „Romania Start up Plus”. Cele 19 proiecte se vor implementa 
fiecare în toate cele 4 județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș Severin și Timiș). 

Total valoare proiecte estimată a fi contractată până la finalul anului 
2017 pe AP 3 OS 3.7 apel „Romania Start up Plus” este de 
224.500.111,97 lei. 

Dupa cum se observa, pentru judetul Timis au fost semnate din august 
2017 pana in prezent 2 contracte de finantare pentru AP 5, DLRC (dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii), sprijin pregatitor pentru 
infiintare GAL (grup de actiune locala) si SDL (strategie de dezvoltare locala).  

Cele 4 proiecte contractate pe AP 3, apelul „Diaspora Start up” vizează toate 
regiunile mai puțin dezvoltate, inclusiv Regiunea Vest și județul Timiș, iar in 
proces de contractare se afla alte 19 proiecte pentru AP 3, apelul „Romania 
Start up Plus”, toate aceste proiecte urmând a se implementa în Regiunea 
Vest, inclusiv în județul Timiș.  

 

III. Intervalul august – decembrie 2017 inseamna pentru OIR POSDRU VEST 
monitorizarea  proiectelor POCU pentru care a fost semnat contractul de 
finantare si a inceput implementarea pentru 15 proiecte in valoare totala de 
159.972.212,77 lei. 

Primul contract de finantare POCU 2014-2020 pentru OIR POSDRU VEST a 
fost semnat la data de  9 august 2017.  

Monitorizarea in perioada august – decembrie 2017 a insemnat: 

-Verificarea si validarea unui nr. de 31 cereri de prefinantare/ plata/ 
rambursare si a documentelor justificative aferente, in valoare totala de: 
8.189.656,77 lei; 

-Verificarea si validarea unui nr. de  13 dosare de achizitii; 

-Verificarea si validarea unui nr. de 10 Rapoarte Tehnice de progres si a 
documentelor justificative aferente. 

- efectuarea unui nr. de 6 vizite speciale (ad-hoc) la beneficiari. 
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IV. Intervalul ianuarie – decembrie 2017 inseamna pentru OIR POSDRU 
VEST, in calitate de Beneficiar de proiecte cu finantare nerambursabila pe 
POCU, AP 7. Asistenta Tehnica, Obiectiv specific 7.1 Îmbunătățirea 
capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare 
(OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace 
programul operațional POCU, elaborarea si depunerea cererilor de 
rambursare in aplicatia MySmis in vederea validarii cheltuielilor de catre AM 
POCU si introducerii lor in Declaratia de cheltuieli din decembrie 2017, care 
este prima Declaratie de cheltuieli a programului POCU.  

Mentionam faptul ca OIR POSDRU VEST, a depus spre evaluare in MySmis 
si a semnat in anul 2017 un numar de 7 contracte de finantare pentru 7 
proiecte de asistenta tehnica, in valoare totala de 9,890,997.00 lei, cheltuieli 
care sunt cuprinse in Declaratia de cheltuieli decembrie 2017 si se vor 
rambursa,  in vederea reintregirii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru 
functionarea institutiei OIR POSDRU VEST.  

Obiectul acestor contracte de finantare il reprezinta sprijinul pentru sustinerea 
cheltuielilor cu salariile personalului angajat in OIR POSDRU VEST, 
cheltuielile de deplasare/cazare pentru personalul angajat in OIR POSDRU 
VEST, cheltuieli cu chiria spatiului in care isi desfasoara activitatea OIR 
POSDRU VEST, cheltuieli cu utilitatile, obiecte de inventar, consumabile, 
echipamente IT, tot ce este necesar pentru buna desfasurare a activitatilor ce 
decurg din atributiile delegate de AM POCU.  

Mentionam faptul ca incepand cu anul 2013, aproximativ 97% din executia 
bugetara a institutiei OIR POSDRU VEST se bazeaza pe implementarea 
proiectelor cu finantare europeana, proiecte finantate din axele de Asistenta 
Tehnica ale programelor POSDRU, iar din 2014 POCU.  

 

V. Intervalul ianuarie – decembrie 2017 inseamna pentru OIR POSDRU 
VEST sustinerea unui nr. de 4 misiuni de audit din partea Autoritatii de Audit 
din cadrul Curtii de Conturi, dupa cum urmeaza: 

- Perioada 03.01.2017-31.01.2017 – audit de operațiuni – misiune cu 
obiectivul de a evalua valabilitatea cererii de plată a soldului final, precum și 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor adiacente reglementate de declarația 
finală de cheltuieli a POSDRU; 
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- Perioada 29.05.2017-30.06.2017 – audit de sistem – misiune cu obiectivul 
de a evalua conformitatea sistemului de management și control stabilit pentru 
POCU; 

- Perioada 03.07.2017-13.10.2017 – audit de operațiuni – misiune cu 
obiectivul de a obține o asigurare rezonabilă că declarațiile de cheltuieli 
prezentate Comisiei pentru POSDRU prin cererea de plată finală sunt 
corecte, iar tranzacțiile care stau la baza acestora sunt corecte, legale și 
regulamentare; 

- Perioada 23.11.2017-31.01.2018 – follow-up – misiune cu obiectivul de a 
urmări modul de implementare a recomandărilor formulate de Autoritatea de 
Audit prin rapoartele anterioare de audit, rămase deschise la 31.03.2017 
pentru POSDRU. 

 

VI. Intervalul ianuarie – decembrie 2017 inseamna pentru OIR POSDRU 
VEST un nr. de 28 de procese in instanțe cu beneficiarii POSDRU, pentru 
care s-au formulat apărări. Din 28, 17 sunt pe rolul instantelor de judecata in 
decembrie 2017. 

 

VII. Despre OIR POSDRU VEST 
In luna iunie 2017 au fost definitivate si aprobate Organigrama si ROF OIR 
POSDRU VEST.  

Institutia are alocate 39 de posturi, 36 ocupate, organizate in 6 
compartimente. 

OIR POSDRU VEST dispune de 3 birouri judetene, fara personalitate 
juridica, in jud. Arad, Caras Severin si Hunedoara, in localitatile Arad, Resita 
si Deva, judetele regiunii vest, alaturi de judetul Timis.  

In birourile judetene isi desfasoara activitatea 8 persoane, iar in Timisoara 28 
persoane. 

Pentru orice informatii va sunt necesare cu privire la POCU 2014-2020, ne 
gasiti la sediul OIR POSDRU VEST situat in bdul. Mihai Viteazu 30 B, 
cladirea Romcapital, la parter, adresa de email oficiala este 
fsevest@oirposdru-vest.ro, telefon 0256/293686, 0256/293680, pagina web a 
institutiei este www.oirposdru-vest.ro. 
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Cu privire la lansarile POCU din perioada urmatoare, va aducem la 
cunostinta faptul ca AM POCU din cadrul MDRAPFE actualizeaza si 
posteaza periodic pe pagina web www.fonduri-ue.ro a Ministerului Fondurilor 
Europene, calendarul orientativ cu lansarile estimate pentru perioada 
imediat urmatoare, lansarile de linii de finantare POCU fiind atributul AM 
POCU, OIR POSDRU VEST indeplinind atributiile delegate prin Acordul de 
delegare atributii semnat cu AM POCU. 

 

 

Director executiv 

OIR POSDRU VEST Timisoara 

 

 

 

 

 

 

 

 


