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Axa prioritară: 7- Asistenţă tehnică  

Titlul proiectului „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei 

reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-20120”, 

Cod My SMIS 121647 

ANUNŢ 

Alba Iulia, 23.03.2018 

 

 

 

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

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

acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 

2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020”, proiect finanțat în cadrul 

POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Deciziei nr.57/23.03.2018 

emisă de Directorul General DG PECU.  

 

1. Obiectivul general al proiectului: constă in întărirea capacității administrative 

a OIRPOSDRU Centru, prin asigurarea serviciilor, pentru organizarea primei reuniuni ordinare 

a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, în perioada 11-13 Aprilie 2018 

 

2. 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 -154,678,65 lei, asistență financiară 

nerambursabilă solicitată în cuantum de 131,005,08 lei, contribuție proprie-23,673,57 lei. 

 

3. Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, respectiv de la 

15.03.2018 până la 15.09.2018.. 

 

Acest proiect de asistenta tehnică propus spre finanțare în cadrul Axei prioritare 7- 

Domeniul Major de intervenție 7.1 din cadrul POCU 2014-2020, este relevant pentru 
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gestionarea și implementarea POCU având în vedere prevederile alin(1) art.49 din 

Regulamentul Consiliului (CE) nr 1303/2013, respectiv "(1) Comitetul de monitorizare se 

reuneste cel puțin o dată pe an și examinează implementarea programului și progresele 

înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acestuia. În acest scop, comitetul ia în considerare 

datele financiare, indicatorii comuni și specifici fiecărui program, inclusiv modificările 

valorice cu privire la indicatorii de rezultat și progresele în vederea atingerii valorilor țintă 

cuantificate și a obiectivelor de etapă definite în cadrul de performanță menționat la 

articolul 21alineatul (1) si, dacă este cazul, rezultatele analizelor calitative." 

Prin Decizia nr 10903/13.02.2018 emisă de directorul general al DG PECU, din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene, s-a stabilit faptul că prima reuniune ordinară, din anul 

2018, a Comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020, va fi organizată (din punct de 

vedere logistic) de către OIR POSDRU Regiunea Centru, în orașul Alba Iulia.  

Evenimentul presupune derularea mai multor etape și anume: ședința pregătitoare a 

CM, la care vor participa doar persoane din cadrul AM/OIR si reprezentanții CE, reuniunea 

propriu-zisă a CM pentru POCU 2014-2020, vizita la un proiect implementat în Regiunea 

Centru, etape ce se vor derula pe parcursul a 3 zile (prima zi este 11 aprilie, ziua a-2-a este 

12 aprilie, ziua a-3-a este 13 aprilie). 

Numărul total de participanți la prima reuniune a CM pentru POCU 2014-2020, 

organizat la Alba Iulia, este de 70 de persoane (membrii, observatorii și invitații CM al POCU 

2014-2020, reprezentanți ai Comisiei Europene, personalul DG PCU și personalul din MFE cu 

atribuții aferente POCU 2014-2020, personalul OIR POSDRU Centru). 

Totodată, prin implementarea acestui proiect de asistență tehnică se așteaptă să se 

obțină urmatoarele rezultate: 

1.Prima reuniune ordinară a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, din 

anul 2018, organizată în perioada 11-13 aprilie, în municipiul Alba Iulia, pentru un 

număr de 70 persoane; 

2.  Un proiect implementat; 

3. Un contract de prestări servicii încheiat cu un operator economic (cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare), în vederea organizării primei reuniuni ordinare a CM 

pentru POCU 2014-2020; 

4. 70 de participanți la CM, beneficiari ai serviciilor de cazare, masă, transport, 

închiriere sală, interpretariat și material promoționale; 

5. Un anunț sau un comunicat elaborat de către managerul de proiect postat pe site-ul 

instituției: www.oirposdrucentru.ro. Anunțul va fi postat pe site-ul instituției după 

semnarea contractului de finanțare; 

6. Un anunț sau un comunicat elaborat de către managerul de proiect postat pe site-ul 

instituției: www.oirposdrucentru.ro. Anunțul va fi postat pe site-ul instituției la finalul 

perioadei de implementare a proiectului. 
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 Acest proiect de asistență tehnică implementat de către OIR POSDRU Regiunea Centru 

reprezintă un punct de reper în organizarea viitoarelor reuniuni ordinare ale Comitetului de 

monitorizare pentru POCU 2014-2020. 

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 

 

 

 

 

 

Aprobat Director 

Alexandra RUS 

 

 

Întocmit Manager Proiect 

Cristina PURCĂREA 
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