
                                                   

                 
 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 
Axa prioritară: 7- Asistenţă tehnică  
Domeniul major de intervenţie:7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și 
evaluarea POSDRU  
Titlul proiectului „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de 
implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013, proiecte 
monitorizate la nivelul OIR CENTRU” 

ANUNŢ 
Alba Iulia, 02.04.2015 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță că în data de 
02.03.2015 a fost semnat Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR 
POSDRU CENTRU/10, cu titlul „ Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor 
speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în 
cadrul POSDRU 2007 – 2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR CENTRU”. 
1. Obiectul contractului: constă în acordarea de suport tehnic oferit 
Organismului intermediar în efectuarea unor verificări de management adecvate, 
prin asigurarea de experți externi care să vină în sprijinul instituției în efectuarea 
vizitelor speciale (ad-hoc), realizate în timpul desfășurării activităților relevante din 
cadrul unui proiect POSDRU, activități la care participă persoane din grupul țintă 
(de exemplu: activități de formare profesională, activități de informare și consiliere 
în carieră, activități de mediere etc.), în vederea verificării realităţii activităţilor 
desfăşurate în cadrul proiectului respectiv. 
2. Sursele de finanțare a contractului: 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-
2013, Axa prioritară 7- Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenţie 7.1 - 
Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU. 
Proiectul are o valoare totală eligibilă de 117.612,86 lei din care 88.209,64 lei 
finanţare nerambursabilă solicitată din Fondul Social European şi 29.403,22 lei 
cofinanţarea proprie a solicitantului. 
3. Perioada de implementare a proiectului: 9 luni. 
Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la derularea proiectului, datele de 
contact sunt următoarele:  

- Cristina PURCĂREA  - manager proiect,  
- OIR POSDRU Regiunea Centru- Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr. 10, 

judeţul Alba, Tel.-0358401656 , Fax-0358401655 
- E- mail:  posdru@oirposdrucentru.ro 
- Web : www.oirposdrucentru.ro  
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