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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/ specific al proiectului:  

 

Obiectivul general consta în sprijinirea activitatilor OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU 

necesare pentru închiderea Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, precum si sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU (ex costuri cu personal, sprijin 

logistic si organizatoric, etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv 

identificarea si elaborarea de proiecte, evaluarea, selectia, monitorizarea, verificarea 

tehnico-financiara, controlul si auditul. 

 

Sprijin logistic pentru functionarea OIR POSDRU Centru, prin asigurarea resurselor 

financiare necesare pentru plata cheltuielilor cu serviciile de transport si a serviciilor de 

cazare, in scopul derularii in conditii optime a activitaþilor specifice închiderii POSDRU si 

implementarii POCU 2014-2020. 

 

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 in cuantum de 704,966.40 lei, 

asistență financiară nerambursabilă solicitată în cuantum de 597,071.29 lei, contribuție 

proprie in cuantum de 107,895.11 lei. 

 



 

 
 

3. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv de la 1 Ianuarie 2018 

până la 31 Decembrie 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 
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