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 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, ca instituție publică subordonată 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv 
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coordonată de către Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management, 
și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2015, în conformitate cu prevederile 
Acordului de Delegare de Funcții încheiat cu AM POSDRU/DG PCU, ale Instrucțiunilor 
și Deciziilor emise de către Autoritatea de Management, precum și în baza 
Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin Decizia nr. 
103/24.09.2010, emisă de Directorul executiv în conformitate cu Regulamentul-
cadru, aprobat prin OMMFPS nr. 1322/16.09.2010. 
 OIR POSDRU Regiunea Centru are, în prezent, ca obiect de activitate 
gestionarea programului PHARE și monitorizarea proiectelor finanțate prin POSDRU 
2007-2013.  
 Activitatea OIR POSDRU Regiunea Centru în anul 2015 a urmărit 6 obiective 
majore, esențiale pentru buna derulare a POSDRU, în ultimul său an de 
implementare în România, după cum urmează: 

1. Reverificarea proiectelor, începând de la CPP 115, respectiv verificarea 
experienței profesionale specifice și a rezonabilității achizițiilor publice în 
cadrul a 115 proiecte: au fost reverificate peste 5000 de CV-uri și peste 2000 
de proceduri de achiziție publică, în vederea îndeplinirii măsurilor orizontale, 
incluse în planul de măsuri agreat de către Autoritatea de Audit din cadrul 
Curții de Conturi a României și Autoritatea de Management pentru POSDRU 

2. Pregătirea misiunii de audit din partea Comisiei Europene și participarea 
directă la aceasta: în cadrul misiunii de audit care a avut loc în luna august, 
OIR POSDRU Regiunea Centru a fost unul dintre organismele auditate, 
misiunea fiind finalizată cu ridicarea suspendării POSDRU pentru România 

3. Susținerea a alte patru misiuni de audit, derulate la nivelul Organismului 
Intermediar, cu implementarea recomandărilor formulate de către Autoritatea 
de Audit din cadrul Curții de Conturi a României 

4. Implicarea în procesul de evaluare finalizat în luna februarie a anului 2015, 
încheierea corectă și la timp a ridicării clauzei suspensive și a semnării 
contractelor de finanțare 

5. Procesarea corectă și la timp, potrivit legislației în vigoare, a actelor adiționale 
și a notificărilor la acestea, în condițiile unui volum de muncă mult mai mare 
în anul 2105 față de anii anteriori ai implementării POSDRU  

6. Procesarea cererilor (de rambursare, plată, de rambursare aferente cererilor 
de plată, cereri de lichidare plăți) aferente celor 120 de proiecte monitorizate 
de OIR POSDRU Regiunea Centru, cu respectarea termenelor stabilite de 
către Autoritatea de Management, în vederea efectuării plăților până la data 
limită a eligibilității cheltuielilor în cadrul POSDRU, respectiv 31 decembrie 
2015 
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Cu privire la verificarea cererilor, depuse în cadrul proiectelor 
monitorizate de OIR POSDRU Regiunea Centru, volumul de muncă depus 
în anul 2015 este cu 118% mai mare față de volumul total de muncă 
depusă în perioada 2007-2014. Concret, doar în anul 2015, numărul de 
cereri procesate reprezintă 54% din numărul total de cereri depuse de 
beneficiari în întreaga perioadă cuprinsă între anii 2007-2014.  

Activitatea OIR POSDRU Regiunea Centru din anul 2015 a fost cea mai 
complexă, prin comparație cu volumul de muncă depusă în anii anteriori ai 
implementării POSDRU în România. Pe cale de consecință, volumul de muncă, 
generat de obiectivele stabilite pentru anul 2015, a fost mult mai mare, raportat la 
perioada 2007-2014, la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul organismului 
intermediar: evaluare și selecție operațiuni, activitate ex-ante, contractare, 
managementul informației, coordonare SMIS, suport juridic, compartiment 
economico-financiar, resurse umane, monitorizare financiară și constatare și stabilire 
nereguli.  

 
 

1. RESURSE UMANE IMPLICATE 
 
Activitatea OIR POSDRU Regiunea Centru a fost asigurată de către 45 

funcționari publici (2 conducere, 43 execuție). Prin HG 884/2015 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, a fost stabilit numărul de funcții publice la 
nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru la 43 de funcții (reducere 2 funcții de 
execuție).  
 Conducerea instituției este asigurată de către directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, iar activitatea la nivelul fiecărui compartiment este supervizată de 
către coordonator. Exercitarea funcției publice în cadrul OIR POSDRU Regiunea 
Centru este reglementată de Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor 
Publici și Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici. 
 
 

 
2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE OPERAȚIUNI 
 

În luna noiembrie 2014, a fost lansată Cererea de Propuneri de Proiecte în 
cadrul DMI-urilor delegate OIR POSDRU Regiunea Centru, nr. 176 ”Romania Start-
up”, în cadrul Axei Prioritara 3, DMI 3.1- ”Promovarea culturii antreprenoriale”, 
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proces finalizat în luna februarie 2015 prin selectarea unui număr de 10 cereri de 
finanțare în valoare de 81,299,309.25 lei. 

În luna ianuarie 2015, a fost lansata Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 184 
”Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul 
rural” în cadrul DMI 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă”, în cadrul căreia au fost repartizate către OIR Centru 
61 de proiecte, dintre care au fost selectate spre finanțare un număr de 16 proiecte 
în valoare totală de 51,346,814.38 lei. 
 

- Au fost evaluate 14 cereri de finanțare în Faza B a CPP 176 din care 10 au 
fost admise și 4 respinse; 

- Au fost întocmite Deciziile de respingere și aprobare a cererilor de finanțare, 
Scrisorile de informare către beneficiari pentru CPP 176CE. 

- Au fost depuse 6 contestații în Faza A a CPP 176, soluționate de AM POSDRU, 
din care 5 au fost respinse și 1 admisă; 

- Au fost desemnați Președintele și Secretarul în cadrul Comitetului de Evaluare 
CPP 184 

- Au fost nominalizați membrii evaluatori (4 – Faza A și 4 – Faza B CPP 184). Au 
fost evaluate 61 cereri de finanțare în Faza A – 21 respinse și 40 aprobate. În 
Faza B au fost evaluate 40 cereri de finanțare – 16 aprobate și 24 respinse 

- Au fost întocmite 44 Decizii de respingere a cererilor de finanțare și 44 Scrisori 
de informare privind respingerea cererilor de finanțare, respectiv  16 Decizii 
de aprobare și 16 Scrisori de informare privind aprobarea cererilor de 
finanțare 

- Au fost depuse 11 Contestații în Faza B a CPP 173CE pentru care s-au 
transmis pachetele către AMPOSDRU – contestațiile au fost soluționate, cu 2 
admiteri și 9 respingeri 

- Au fost întocmite 2 Decizii de aprobare a cererilor de finanțare în urma 
contestațiilor, 2 Scrisori de informare privind aprobarea cererilor de finanțare 
în urma contestațiilor și 9 Scrisori de informare privind respingerea CF în urma 
contestațiilor - CPP 173CE 

- Au fost nominalizați 3 membri evaluatori în cadrul Comisiei de Soluționare a 
Contestațiilor în cadrul CPP 183 Faza A, fiind evaluate în cadrul comitetului  11 
cereri finanțare/evaluator 

- Au fost introduse în SMIS, pentru faza de evaluare, proiectele pentru CPP 
173, 176, 184 și cele 5 proiecte preluate în cadrul CPP 179 
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3. ACTIVITATEA DE VERIFICARE TEHNICA (EX- ANTE) 

 
        Compartimentul Verificare Tehnică (Ex- Ante) a realizat verificarea ex-ante a 
documentelor elaborate de către Compartimentul Selecție Operațiuni și 
Compartimentul Contractare, astfel: 
 
Tip Document Număr documente 

verificate 
Compartimentul de la 
care provine 
documentul 

Propuneri elaborate de 
OIR privind condițiile 
speciale ale Ghidurilor 
Solicitantului  

0 CSO 

Rapoarte de evaluare 74 CSO 
Dosare contract 29 CC 
Acte Adiționale 338 CC 
Notificări  358 CC 

 
        De asemenea, au fost întocmite și transmise la AMPOSDRU, în termen, 
rapoartele lunare de analiză a documentelor respinse/returnate spre corecție de 
către Compartimentul Verificare Tehnică (Ex- Ante), s-au întocmit și transmis la AM 
POSDRU Planuri de acțiune corective de eliminare a deficiențelor constatate de 
Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în urma misiunilor de 
verificare, s-a urmărit implementarea acțiunilor corective formulate și s-au întocmit și 
transmis la AM POSDRU situații privind Stadiul îndeplinirii recomandărilor precum și 
documentele suport care au stat la baza acestora. 
        La încheierea fiecărui trimestru, Compartimentul Verificare Tehnică (Ex- Ante) 
a primit, verificat și agregat datele conținute de rapoartele trimestriale privind stadiul 
îndeplinirii funcțiilor delegate elaborate de compartimentele de specialitate ale OIR 
POSDRU Regiunea Centru, a elaborat și a transmis către AM POSDRU, Raportul 
trimestrial privind îndeplinirea funcțiilor delegate la nivelul OIR POSDRU Regiunea 
Centru. 
       La sediul OIR POSDRU Regiunea Centru, au avut loc, în anul 2015, următoarele 
misiuni de audit: 

- misiune de audit a Comisiei Europene DG Employment, în perioada 17 – 21 
august 2015; 
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- 4 misiuni de audit ale Oficiul Regional de Audit ALBA - Autoritatea de Audit 
din cadrul Curții de Conturi a României în perioada februarie – iunie, iunie – 
iulie, octombrie și octombrie – noiembrie 2015. În cea mai mare parte 
recomandările formulate de auditorii externi au fost implementate în 
termenele stabilite în rapoartele de audit, iar unele recomandări se află în curs 
de implementare. 

          S-au primit la OIR POSDRU Regiunea Centru următoarele rapoarte de audit 
emise de Oficiul Regional de Audit ALBA – Autoritatea de Audit Curtea de Conturi a 
României: 

1. Raport de Audit nr. 61435/31.07.2015 înregistrat la OIR POSDRU Centru cu 
nr. 6191/04.08.2015, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru în 
perioada 23.06 – 17.07.2015. 

2. Raport de Audit nr. 619776/28.10.2015 înregistrat la OIR POSDRU Centru 
cu nr. 9199/05.11.2015, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru 
în perioada 16.02. – 30.06.2015. 

3. Raport de Audit nr. 62348/16.12.2013, înregistrat la OIR POSDRU Centru 
cu nr. 11161/21.12.2015, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru 
în perioada 20.10 – 13.11.2015. 

4. Raport de Audit nr. 62397/21.12.2015, înregistrat la OIR POSDRU Centru 
cu nr. 11332/28.12.2015, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru 
în perioada 01.10 -13.10.2015. 
 
Activitatea de Management al riscurilor 
 

Trimestrial, s-a întrunit Grupul de managementul riscurilor (GMR) organizat la 
nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru cuprinzând membrii din toate 
compartimentele. S-au făcut analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și 
impactului fiecărui risc identificat, s-au identificat riscuri noi, respectiv cauze noi ale 
unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate și s-a evaluat progresul realizat pe baza 
Planului de acțiuni. Coordonatorul managementului riscurilor a întocmit și a 
actualizat trimestrial Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor GMR, a 
revizuit planul de acțiuni pentru atenuarea riscurilor identificate și a raportat către 
AMPOSDRU asupra riscurilor identificate și evaluate și a măsurilor corective 
întreprinse în vederea reducerii riscurilor. 
 
Activitatea de Control Intern Managerial conform cu OMFP 946/2005 și 
Ordinul 400/2015 
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          Au fost actualizate Planurile de implementare privind standardele pentru 
implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform cu OMFP 946/2005 
si Ordinul 400/2015. 

Au fost elaborate Chestionarele semestriale privind stadiul implementării 
Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern/ Managerial la nivelul OIR 
POSDRU Regiunea Centru, precum și Chestionarele de autoevaluare a stadiului de 
implementare a standardelor de control intern/managerial pentru fiecare 
compartiment al OIR POSDRU Regiunea Centru. 
         
 
4. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE 
 

În anul 2015, OIRPOSDRU Regiunea Centru a gestionat implementarea unui 
număr de 119 proiecte de grant și strategice,  în valoare totală de 
619.813.567,33 lei, din care : 

-  40 contracte de finanțare a proiectelor de tip grant, cu valoarea totală 
nerambursabilă de 73,871,403.21 lei;  
- 79 contracte de finanțare a proiectelor de tip strategic, cu valoarea totală 
nerambursabilă de 545,942,164.12 lei,  

Totodată, OIRPOSDRU Regiunea Centru a preluat gestiunea și implementarea 
a 16 Contracte de finanțare de la Organisme Intermediare din alte regiuni și au fost 
transferate în gestiunea altor Organisme Intermediare din alte regiuni 2 Contracte 
de finanțare.  Preluarea proiectelor s-a desfășurat în etape, pentru fiecare etapă, 
fiind semnat un proces verbal de predare - primire între reprezentanții organismului 
intermediar responsabil de predare-primire și cei ai OIRPOSDRU Regiunea Centru. 
     Pe parcursul anului 2015 au fost anulate și reziliate 9 Contracte de Finanțare, 
toate la solicitarea Beneficiarilor. 

În anul 2015, au fost contractate un număr de 29 proiecte cu valoarea totală 
de 158.702.677,78 lei.  

Pe parcursul anului 2015, OIRPOSDRU Regiunea Centru a primit un număr de 
894 modificări contractuale (din care 438 Acte Adiționale și 456 Notificări) și au 
fost aprobate 703 modificări aduse la Contractele de Finanțare, astfel: 340 de Acte 
Adiționale și 363 de Notificări. 

 
     

5. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE ȘI VERIFICARE 
CHELTUIELI 
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 În conformitate cu atribuțiile Compartimentului Verificare Proiecte Finanțate, 
în anul 2015, a fost monitorizată activitatea tehnică și au fost efectuate cheltuieli în 
vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare. 

Au fost depuse și procesate un număr de 1729 cereri de prefinanțare, cereri 
de rambursare, cereri de plată și cereri de lichidare a plăților, rezultatele fiind 
următoarele: 

- 98 cereri de prefinanțare, din care 96 cereri de prefinantare în valoare de 
15.249.927,06 lei au fost validate și plătite, iar 2 cereri de prefinantare în valoare de 
364.633,70 lei au fost respinse ca fiind neconforme cu prevederile procedurale; 

-  999 cereri de rambursare în valoare de 321.662.108,41 lei din care a 
fost validată şi rambursată suma de 165.788.462,94 lei. Din cele 999 de cereri de 
rambursare, 2 cereri au fost respinse ca fiind neconforme cu prevederile contractuale 
și solicitările exprese ale Instrucțiunilor emise, iar alte 2 au fost retrase la solicitarea 
beneficiarului. De asemenea, 248 cereri de rambursare se află în verificări 
administrative, dintre care 21 sunt cereri de rambursare finale. 

Din cele 999 cereri de rambursare, un număr de 445 cereri au fost cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată, care au avut cheltuieli însumate de 
146.554.490,12 lei. 

Din 751 cereri avizate de OIR POSDRU Centru, un număr de 702 cereri au 
fost plătite de AMPOSDRU, valoarea plăţilor fiind de 141.236.507,18 lei (după 
deducerea contribuției proprii şi a prefinanţarii), iar 49 cereri aşteaptă efectuarea 
plăţii de către AMPOSDRU. 

În cursul anului 2015 s-au depus 23 de cereri de rambursare finale pentru 
proiectele finalizate în anul 2015. 

De asemenea, au mai fost depuse un număr de 573 cereri de plată, în 
sumă de 229.883.698,66 lei, sume care au fost plătite de către AMPOSDRU. 

În același context, au mai fost depuse, verificate și plătite un număr de 59 
cereri de lichidare plăți în valoare de 28.778.923,12 lei. 

Pentru proiectele aflate în monitorizarea OIRPOSDRU Centru au fost realizate 
31 vizite la fata locului  în conformitate cu procedurile aplicabile și 188 vizite la 
fata locului ad-hoc, din care 178 printr-un contract încheiat în cadrul unui proiect 
pe asistența tehnică.   
     A fost revizuit planul vizitelor la fața locului cu data de 05.08.2015, plan care 
a fost transmis către AM POSDRU.  
 De asemenea, în luna martie, la solicitarea AM POSDRU și a Comisiei 
Europene au fost reverificate peste 5000 de CV-uri și peste 2000 achiziții publice din 
cadrul celor 115 proiecte aflate în implementare la OIR POSDRU Centru. 
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     Au fost introduse și validate în sistemul electronic SMIS toate cererile de 
rambursare, activitate care a fost realizată parţial şi printr-un contract de asistenţă 
tehnică în perioada 1 octombrie 2015 – 24 decembrie 2015. 

Au avut loc patru misiuni de audit ale Autorității de Audit din cadrul Curții de 
Conturi, Oficiul Regional de Audit - ALBA in perioada martie 2015 – iunie 2015, 
respectiv septembrie 2015 – noiembrie 2015. Toate recomandările au fost 
implementate în termenele stabilite de rapoartele de audit.  

În perioada 17 - 21 august 2015, a avut loc misiunea de audit a Comisiei 
Europene, în care au fost verificate cele 115 proiecte aflate în implementarea 
OIRPOSDRU CENTRU, urmărindu-se cu preponderență experiența specifică a 
experților, precum și modul de realizare a achizițiilor publice din cadrul acestor 
proiecte. 

 
 

6. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI PUBLICITATE 
 
 Referitor la acțiunile de promovare şi publicitate planificate/realizate/ în curs 
de realizare ale OIRPOSDRU Regiunea Centru, acestea au fost evidenţiate în Planul 
anual de comunicare al instituţiei pentru anul 2015 și au ca scop următoarele: 
 

• creşterea gradului de conştientizare şi informare a potenţialilor 
beneficiari privind oportunităţile si  beneficiile FSE pentru dezvoltarea 
resurselor umane; 

• furnizarea de informaţii pertinente în vederea depunerii de  proiecte de 
calitate pentru finanţare, conform obiectivelor POSDRU, dezvoltarea 
unui sistem transparent de gestionare și implementare a POSDRU. 

 
          Activităţile de informare şi publicitate desfaşurate au respectat toate măsurile 
specifice: 

� helpdesk prin biroul de sprijin; 
� 2 seminarii de implementare/ întâlniri de lucru; 
� furnizarea de informaţii cu caracter general privind oportunităţile de 

finanţare oferite de POSDRU 2014 -2020; 
� procedurile ce trebuie respectate, categoriile de beneficiari eligibili, 

cheltuielile şi activităţile eligibile, grupul ţintă, documentele ce trebuie 
avute în vedere, data de transmitere a  formularului cererii de 
finanţare, anexele ce trebuie furnizate continuu în perioada de 
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lansare apel-închidere apel (telefonic; e-mail; fax; întâlnire faţă in 
faţă).  

          Au fost avizate solicitările a 456 beneficiari referitor la  aplicarea regulilor de 
identitate vizuală conform Manualului de Identitate Vizuală. Au fost furnizate puncte 
de vedere, conform solicitărilor beneficiarilor, adresate organismului intermediar, în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 
 În perioada mai-iunie 2015, în cadrul campaniei naționale lansate la inițiativa 
Autorității de Management, a fost derulată ”Luna beneficiarului”, în cadrul căreia au 
avut loc întâlniri individuale cu peste 50 dintre beneficiarii ale căror proiecte sunt 
gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru. Întâlnirile au fost susținute de 
directorul executiv adjunct sau directorul executiv și au avut ca obiect identificarea 
gradului de satisfacție a beneficiarilor față de modul de relaționare cu organismul 
intermediar.  
 
Întreţinerea/actualizarea portalului OIRPOSDRU Regiunea Centru 
(www.oirposdrucentru.ro) 
 
-  -  postarea tuturor documentelor programatice importante pentru completarea 
formularului cererii de finanţare; 
-  afișarea informaţiilor ce trebuie furnizate conform obligaţiilor stabilite prin 
regulamentele europene şi legislaţia naţională în domeniul gestionării fondurilor 
structurale, precum şi asigurarea transparenţei/liberului acces la informaţii de interes 
public; 
-   postarea informaţiilor privind bune practici în implementarea FSE; 
-   afișarea de link-uri către toate sursele de informare relevante; 
-   afișarea de informaţii privind evenimente, caravane informaţionale, seminarii etc.; 
-   postarea de informaţii privind datele de contact ale instituţiilor la nivel naţional, 
regional sau local, care pot oferi relaţii cu privire la POSDRU; 
-  publicarea listei beneficiarilor de finanţări prin POSDRU (cf. art. 7 Reg. CE nr. 
1828/ 2006), împreună cu titlul proiectelor finanţate, valoarea sumei alocate iniţial si 
valoarea sumei efectiv plătite la sfârşitul proiectului; 
-   secțiune pentru cele mai frecvente întrebări şi raspunsuri ( FAQ); 
-   afișare link pentru înscrierea potenţialilor promotori, în vederea actualizării 
permanente a bazei de date a OIRPOSDRU Reg. Centru; 
-   postarea tuturor informaţiilor relevante și transmise de AM; 
-  totodată, a fost efectuată monitorizarea paginilor de internet ale instituţiilor 
implicate în gestionarea fondurilor structurale şi postarea noilor informaţii, cu 
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indicarea sursei: beneficiari, potenţiali beneficiari, reprezentanţi mass-media, publicul 
general, reprezentanţi ai sistemului instituţional, formatori de opinie; 
-  au fost lansate pe pagina de internet a OIRPOSDRU Regiunea Centru drafturile 
ghidurilor solicitantului pentru  DMI 5.1; 5.2 si 6.3. 
-  a fost actualizată permanent baza de date cu potenţiali promotori de proiecte; cei 
care doresc să fie înregistrați în baza de date în vederea participării la sesiunile de 
pregătire pentru a obţine finanţare prin POSDRU 2007- 2013, la lansări regionale și 
alte evenimente faţă în faţă pot accesa portalul OIRPOSDRU Regiunea Centru, în 
scopul consultării și completării documentelor ce vor fi transmise instituției.  
- au fost organizate sesiuni de instruire MySMIS în cadrul cărora a fost prezentat 
beneficiarilor proiectelor POSDRU, potențialilor beneficiari cât și reprezentanților 
instituțiilor angajate în gestionarea fondurilor europene,  noul sistem informatic de 
gestiune a cererilor de finanțare 2014-2020. 
 
 
7. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A NEREGULILOR 
 

În anul 2015, OIRPOSDRU Regiunea Centru a transmis către AMPOSDRU 
un număr de 59 rapoarte trimestriale de nereguli. 

Au fost întocmite un număr de 37 Procese verbale de constatare a neregulilor 
şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale in cadrul 
obiectivului convergență și un număr de  4  Note de constatare  a neregulilor şi de 
stabilire a corecţiilor financiare. Valoarea totală a debitelor stabilite este de 
2.706.209,92 lei, din care a fost achitată valoarea de 491.185,70 lei. Au fost 
întocmite 8 Procese verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea 
dobânzii datorate, aferentă debitelor neachitate în termenul prevăzut de legislaţia 
naţională în vigoare. 
          Urmare a suspiciunilor de neregulă depuse la OIR POSDRU Regiunea 
Centru, au fost efectuate 2 vizite de verificare la sediul beneficiarilor.  
 
 
 
 
 
8. ACTIVITATEA DE SUPORT JURIDIC 
 

Compartimentul Suport Juridic asigură consultanţă în cadrul tuturor 
activităţilor instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003 privind 
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organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Statutului profesiei de consilier juridic.   

În anul 2015, au fost apărate și reprezentate interesele OIR POSDRU 
Regiunea Centru în faţa instanţelor judecătoreşti în 52 de procese în care 
OIRPOSDRU Regiunea Centru este parte. Totodată, au fost întocmite și transmise 
Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli 2 dosare pentru punerea în 
aplicare a unor Hotărâri judecătorești și au fost avizate din punct de vedere juridic 
330 acte adiționale la contractele de finanțare și 29 contracte de finanțare. 

În ceea ce privește activitatea internă, au fost avizate din punct de vedere 
juridic 17 contracte interne și 228 decizii emise de către directorul executiv al 
instituției. 
 Pe parcursul anului 2015, Compartimentul Suport Juridic a asigurat 
consultanţă juridică: 

• în interpretarea şi aplicarea, la nivelul instituţiei, a legislaţiei naţionale şi 
europene în domeniul implementării fondurilor structurale, inclusiv în legislaţia 
specifică achiziţiilor publice (activitate permanentă); 

• pentru elaborarea şi/sau interpretarea, la nivelul instituţiei, a clauzelor 
contractuale ale contractelor de finanţare şi a actelor adiţionale la acestea cu 
impact asupra eligibilităţii cheltuielilor sau a altor aspecte ce pot afecta relaţia 
OIR POSDRU cu beneficiarii; 

• membrilor echipei de verificare a cazurilor de nereguli în ceea ce privește 
întocmirea Proceselor verbale de nereguli și a Proceselor verbale de stabilire a 
debitelor. 
Prin grija Compartimentului Suport Juridic, au fost efectuate informări cu 

privire la instrucțiunile emise de către AMPOSDRU și la modificările legislative 
survenite în anul 2015.   În același context, au fost clarificate diversele situații de 
natură juridică ce au intervenit pe parcursul implementării proiectelor, 
Compartimentul Suport Juridic fiind totodată implicat în soluționarea  tuturor 
contestațiilor depuse de către beneficiarii de fonduri europene. 
 

 
 
 
 

9. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

Pentru anul 2015, OIR POSDRU Centru a transmis Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice o propunere de buget prin care s-
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a solicitat suma totală de 4.586.000 lei din care 3.561.000 lei reprezintă cheltuieli de 
personal, iar 1.025.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii. În anul 2015, 
MMFPSPV a alocat OIR POSDRU Centru un buget în sumă totală de 8.315.000,00 lei, 
3.004.000,00 lei pentru cheltuieli de personal 140.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri 
și servicii, 5.169.000,00 lei pentru cheltuieli Titlul 56, aferent proiectelor Asistență 
Tehnică  si 2.000,00 lei Cheltuieli de capital. 

În vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, OIR POSDRU Regiunea 
Centru a mai  depus la AMPOSDRU 7 cereri de finanțare, în  vederea accesării 
proiectelor pe axa 7 – Asistență Tehnică și în scopul implementării următoarelor 
proiecte:  

1. POSDRU/7/7.1/ CF/OIR POSDRU CENTRU/12 Asigurarea serviciilor  
necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea Centru,  în vederea asigurării condițiilor 
optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în 
valoare de 86.220 lei. 
        2. POSDRU/7/7.1/ CF/OIR POSDRU CENTRU/16  „Sprijin pentru finanțarea 
parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional 
pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Centru,  
pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”, finanțat prin  
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1- Sprijin pentru 
implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul de 
intervenţie - 1.1. ”Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor 
structurale”. Valoarea totală a contractului este de 4.168.340,00 lei, din care FEDR 
3.126.255,00 lei și cofinanțare 1.042.085,00 lei, pentru care au fost depuse 2 cereri 
de rambursare 

3. POSDRU/7/7.1/ CF/OIR POSDRU CENTRU/10 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 OI în 
valoare de 117.612.86 lei 

4.POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/4 Asistență tehnică pentru 
activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în 
cadrul POSDRU 2007-2013, în valoare de 124.538.16 lei 

5.POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/8 Achiziționarea unui autoturism 
necesar funcționării OIRPOSDRU CENTRU, în valoare de 81.000 lei 

6.POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/9 Asigurare servicii de transport și 
cazare, necesare funcționării OIR POSDRU regiunea Centru, în valoare de 160.840 lei 
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7.POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/14 Asistență tehnică pentru 
activitatea de verificare cereri de rambursare - introducerea datelor în SMIS, în 
valoare de 202.200 lei. 

 În anul 2015, au fost semnate  4  Contracte de finanțare pe Axa 7, în valoare 
de 975.012.07,00 lei. 

Pe parcursul anului 2015, s-au aflat în implementare proiectele: 
1. ”Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale 

consumabile necesare funcţionării OIRPOSDRU Regiunea Centru’’, în valoare 
totală de 161.800,16 lei , pentru care au fost depuse 3 cereri de rambursare.   

2. ’’Asigurare servicii de transport și cazare necesare funcţionării OIRPOSDRU 
Regiunea Centru’’, în valoare totală de 140.287,50 lei , pentru care au fost 
depuse 3 cereri de rambursare 

3. ’’Servicii de telefonie mobilă, de transmisie de date şi terminale.’’ Valoarea 
totală a contractului este de 76.284,41Lei, pentru care au fost depuse 3 cereri 
de rambursare  

4. „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării 
Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru (OIR POSDRU Centru) - 
suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul  managementului general, al 
implementării și evaluării Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane”, a fost semnat contractul Nr. POSDRU/7/7.7/CF/ OI 
POSDRU C/1, pe o perioadă de 24 luni, în valoare totală de  596.640,00 lei, 
pentru care au fost depuse  4 cereri de rambursare.  
În ceea ce privește activitatea corespunzătoare operaţiunilor aferente 

implementarii proiectelor FSE, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
în cadrul Compartimentului Economico-Financiar au fost soluționate 3 notificări de 
deschidere de credite, Notificarea  Nr.6/164.01.2015 cu o valoare de 6.684.000 lei, 
Notificarea Nr.15/05.02.2015 cu o  valoare de 77. 236.000 lei, respectiv Notificarea  
Nr.223/20.02.2015 cu o valoare de 106.616.000 lei angajare contracte de finanțare 
semnate la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Centru, 
  În urma acestor deschideri de credite, au fost verificate 32 Propuneri de 
Angajare, au fost transmise la AM POSDRU toate documentele justificative aferente 
Propunerilor verificate. 
 
 
 
Activitatea de Control Financiar Preventiv  
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 La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, activitatea de control financiar 
preventiv este organizată în cadrul Compartimentului Economico-Financiar şi se 
exercită asupra operaţiunilor activității proprii şi a operaţiunilor aferente 
implementării proiectelor FSE, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 Obiectul de activitate al OIR POSDRU Regiunea Centru presupune abordarea 
controlului financiar propriu din două puncte de vedere: 

1. Din punctul de vedere al obligațiilor OIRPOSDRU, așa cum rezultă 
ele din aplicarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (P.O.S.D.R.U.) respectiv gestionarea asistenței 
financiare nerambursabile comunitare; 

Operaţiunile supuse vizei de control financiar preventiv aferent 
implementării proiectelor FSE sunt următoarele: 
Verificarea şi aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu pe 
operaţiuni/documente specifice FSE: 

- angajamentele legale (proiectele de contract – contracte pentru proiectele 
strategice şi proiectele de grant din cadrul Axelor Prioritare) care, conform 
acordului de delegare de funcții de la AMPOSDRU la OIR POS DRU 
Regiunea Centru, sunt de competenţa OIRPOSDRU Regiunea Centru, 
angajamente legale însoţite de setul de documente specifice fiecărui tip de 
contract şi de listele de verificare corespunzătoare, semnate de către 
persoanele desemnate din cadrul compartimentelor implicate; 

- toate proiectele de acte adiţionale la contractele POSDRU gestionate în 
cadrul OIR POS DRU Regiunea Centru; 

- toate notificările contractelor POSDRU gestionate în cadrul  OIRPOSDRU 
Regiunea Centru privind modificarea bugetului 

- documentele standard de angajare, care însoţesc angajamentele legale 
semnate (contracte şi acte adiţionale cu impact financiar), respectiv PA de 
stornare în cazul rezilierii contractului, PA de dezangajare a sumei rămase 
neutilizate, din cea angajată inițial, la finalizarea proiectului, PA de 
modificare în cazul actelor adiţionale prin care se reduce bugetul 
proiectului faţă de valoarea iniţială, precum și PA de angajare a TVA în 
cazul actelor adiționale aferente. 

Număr de vize acordate pe angajamentele legale POSDRU Centru (contracte şi 
actele adiţionale aferente acestora) –391 operațiuni  din care: 

- 29 contract de grant/strategice cu 29 Propunere de Angajare în sumă de 
158.702.677,78lei  

- 330 Acte adiționale fără impact financiar cu alte modificări la contract  
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- 2 Propunere de Angajare în sumă de 8.816,22lei aferente actelor 
aditionare pentru reangajare TVA eligibil conform Instrucțiunii nr.83/2013 

- 1 Propunere de Dezangajare aferenta unui  contract în sumă de  
605.622.59 lei pentru nerealizare de indicatori. 

În anul 2015, au fost aprobate 59 notificări ale contractelor POSDRU 
gestionate în cadrul  OIRPOSDRU Regiunea Centru privind modificarea bugetului. 

2. Din punctul de vedere al gestionării fondurilor bugetare alocate 
din bugetul de stat necesare desfăşurării activităţii proprii: 

 În ceea ce privește  operaţiunile supuse vizei de control financiar preventiv 
aferente activităţii proprii la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru  se verifică şi se 
aplică viza de control financiar preventiv propriu asupra următoarelor documente: 

- Contract/comandă de achiziţii publice; 
- Actul intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, 

inclusiv devizul estimativ de cheltuieli; 
- Ordonanţări de plată privind achiziţia publică de produse; 
- Ordonanţări de avansuri în lei, acordate unor terţe persoane în cadrul 

contractelor încheiate; 
- Ordonanţări de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate 

personalului, precum şi ale obligaţiunilor fiscale aferente acestora; 
- Ordinul/actul intern de decizie privind angajarea sau avansarea personalului; 
- Ordonanţare de plată privind avansurile sau sumele cuvenite titularului de 

decont, care se acordă prin casierie; 
- Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în 

ţară sau pentru achiziţii prin cumpărare directă; 
- Dispoziţia de încasare către casierie; 
- Stat de plată indemnizaţii concurs şi/sau contestaţii; 
- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanţare întocmite pentru operaţii 

specifice. 
În anul 2015, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 3951 

operațiuni, respectiv :  
 - 11 Contracte de achiziţii publice în valoare de 83.321,00 lei,  
-  6  Contract de finanțare pe Axa 7 în valoare de 411.140,00 lei,  
- 12 Solicitări de  deschidere credite pentru  cheltuieli  de personal Titlul 10, 
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri si  servicii Titlul 20 

     -12  Solicitări de deschidere credite pentru  proiectele Axa 7- Asistență Tehnică  - 
Titlu 56, 
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- 118 Decizii privind angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea 
cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea 
altor drepturi salariale.  

- 1260 Ordonanţări de plată privind achiziţia publică de produse și de plată ale 
salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului,   

- 1260 Propuneri de angajare,  
- 1260 Angajamente bugetare individuale.  

Nu au existat cazuri de refuzuri de vize pe angajamentele legale POSDRU 
Centru (contracte şi actele adiţionale aferente acestora), pentru care directorul 
OIRPOSDRU Regiunea Centru a luat decizia de a le efectua pe propria răspundere. 
        Controlul financiar preventiv se exercită pe baza actelor și/sau documentelor 
justificative certificate în privinţa realităţii și legalităţii de către conducătorii 
compartimentelor emitente şi constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care 
fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al respectării tuturor prevederilor legale 
care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de 
legalitate), al îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale și 
metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte 
operaţiunile supuse controlului (control de regularitate), precum și al încadrării în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare. 
 
       
 
 
 
      

MARIA ȘTEAU 
Director executiv 

 
 
 

 
 

Verificat, 
ALEXANDRA RUS 

Director executiv adjunct 


