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Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, instituție publică cu personalitate 
juridică,  subordonată Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, și coordonată de către Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de 
Management, a fost preluat, începând cu data de 15.07.2016, în subordinea 
Ministerului Fondurilor Europene.  

OIR POSDRU Regiunea Centru și-a desfășurat activitatea în cursul anului 
2016, 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.49/2013 emisă de Directorul executiv, respectiv în baza 
Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin OMFE nr.2891/2016. 

Principalele activităţi ale organismului intermediar din anul 2016 s-au 
desfăşurat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 678 din 19 august 2015, 
actualizată, privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-
2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 
de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi, de asemenea, acestea au vizat şi 
pregătirea lansării Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.  

 
 

1. RESURSE UMANE IMPLICATE 
 
Activitatea OIR POSDRU Regiunea Centru a fost asigurată de către 43 

funcționari publici, dintre care 2 funcționari publici de conducere și 41 funcționari 
publici de execuție.  
 În anul 2016, în conformitate cu prevederile H.G nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare, Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea 
Centru a organizat concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției 
publice de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern. Candidatul declarat admis în urma concursului 
de recrutare a fost numit în funcţia publică de execuţie cu respectarea prevederilor 
punctului 2.3.4.1.1 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public 
intern din 11.12.2013 aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 

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 aprilie 2016, în contextul Pachetului național anti-sărăcie, Ministerul 

Fondurilor Europene (MFE) a lansat trei Ghiduri ale solicitanților aferente 
Programului Operațional Capital Uman, mai precis: Ghidul Solicitantului - Condiţii 



Pag. 3 / 12 

Generale, intitulat „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, Ghidul Solicitantului - 
Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile 
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” 
(Obiectivul Specific 4.1. POCU) şi Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 
„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” 
(Obiectivul Specific 4.2. POCU). Ghidurile specifice lansate acoperă un buget de 
350 milioane euro, pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării 
(mediul rural si urban), având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile 
specifice locale. Apelul a fost de tip competitiv și potențialii beneficiari sunt 
autoritățile publice locale (obligatoriu de inclus în orice proiect), organizații non-
guvernamentale și societăți comerciale. Data limită de depunere, conform 
Corrigendum-ului nr. 2 a fost 15 Septembrie 2016.  
 În luna noiembrie 2016, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost 
constituit Comitetul de Evaluare, format din Președinte, Secretar și 6 Membrii 
evaluatori, pentru apelurile nr. 18 (4.1) și nr. 20 (4.2). Comitetului de evaluare i-au 
fost repartizate de către AM POCU 37 proiecte (20 proiecte în cadrul OS 4.1 – apel 
nr. 18 și 17 proiecte în cadrul OS 4.2 – apel nr. 20). 
 În perioada august – noiembrie 2016, OIR POSDRU Centru a asigurat sprijin 
cu răspunsuri formulate la întrebările adresate cu privire la OS 4.16- SOLIDAR și a 
făcut parte din cadrul Grupului Tehnic de Lucru POCU pentru etapa de 
preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului – Antreprenoriat și Economie 
Socială. 
 În perioada septembie - octombrie 2016, au fost lansate de către AM POCU 
încă trei ghiduri ale solicitanților: România Start Up Plus, Diaspora Start Up, în 
cadrul OS 3.7 și Solidar, în cadrul OS 4.16. 
 
       
3. ACTIVITATEA DE VERIFICARE TEHNICĂ (EX- ANTE) 

 
        Activitatea Compartimentului de Verificare Tehnică (Ex-Ante) are ca obiectiv 
asigurarea calității și conformității documentelor elaborate în cadrul 
Compartimentelor Selecție Operațiuni și Contractare în vederea atingerii unui nivel 
cât mai înalt de performanță. Totodată, compartimentul este responsabil şi de 
monitorizarea rapoartelor de audit emise de către autorităţile cu rol de control 
asupra implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, precum şi a 
recomandărilor formulate prin aceste rapoarte. 
        Pe parcursul anului 2016, Compartimentului de Verificare Tehnică (Ex- Ante) a 
derulate următoarele activităţi principale: 

- urmărirea implementării acțiunilor corective formulate și 
întocmirea/transmiterea la AM POSDRU a situațiilor privind Stadiul îndeplinirii 
recomandărilor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi 
a României în urma misiunilor de verificare, precum și documentele suport 
care au stat la baza acestora; 

- întocmirea/transmiterea la AM POSDRU a Planurilor de acțiune corective de 
eliminare a deficiențelor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții 
de Conturi a României în urma misiunilor de verificare; 

- transmiterea, la solicitarea AM POSDRU, de informaţii şi documente în 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/GSOS.4.2.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/GSOS.4.2.zip
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vederea evaluării funcțiilor delegate OIR POSDRU Regiunea Centru, potrivit 
Acordului de delegare de funcții privind implementarea Programului 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

 
       La sediul OIR POSDRU Regiunea Centru, au avut loc, în anul 2016, 4 misiuni de 
audit ale Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în perioadele 
februarie – aprilie, aprilie – mai, august – octombrie și noiembrie - decembrie 2016. 
În cea mai mare parte, recomandările formulate de auditori au fost implementate în 
termenele stabilite în rapoartele de audit, iar unele recomandări, independente de 
acţiunea OIR POSDRU Centru, se află în curs de implementare. 
 În acest context, au fost emise şi comunicate OIR POSDRU Centru, rapoartele 
de audit de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, după 
cum urmează: 
 1. Raport de Audit nr. 61099/13.05.2016 înregistrat la OIR POSDRU Centru cu 
nr. 3630/21.06.2016, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru în 
perioada 03.02 – 15.04.2016. (audit de operațiuni efectuat asupra cheltuielilor 
declarate CE în anul 2015 prin aplicațiile de plată 40, 41 și 44) 

2. Raport de Audit nr. 61533/19.07.2016 înregistrat la OIR POSDRU Centru cu 
nr. 4022/01.08.2016, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru în 
perioada 03.05. – 31.05.2016. (follow-up audituri de operațiuni anterioare) 
3. Raport de Audit nr.62512/AP/08.12.2016, înregistrat la OIR POSDRU Centru cu 
nr.5550/12.12.2016, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Centru în 
perioada 29.08 – 14.10.2016. (audit de operațiuni efectuat asupra cheltuielilor 
declarate CE în anul 2016) 

De asemenea, în anul 2016, au fost comunicate și înregistrate, la OIR 
POSDRU Centru, următoarele rapoarte de audit: 

- în data de 18.04.2016 - Raportul Comisiei Europene privind auditul de 
sistem pentru 2007RO051PO001 Dezvoltarea resurselor umane A-REP 1711/2014 a 
cărui misiune de audit s-a desfășurat la OIR POSDRU Regiunea Centru în perioada 
17 – 21 august 2015; 

- în data de 17.08.2016 - Raportul final nr.669158/04.08.2016 al Autorității de 
Certificare și Plată elaborat în urma misiunii de verificare la fața locului, efectuată în 
perioada 13.06.–21.06.2016, în scopul certificării DC 92/16.05.2016. (audit pentru 
certificarea declarației de cheltuieli către CE nr.92); 

- în data de 27.09.2016 - Raportul final nr.669478/19.08.2016 al Autorității de 
Certificare și Plată elaborat în urma misiunii efectuată în perioada 11.07.–
15.07.2016, în scopul certificării DC 93/27.07.2016. (audit pentru certificarea 
declarației de cheltuieli către CE nr.93 revizuită); 

- în data de 28.11.2016 - Raportul final nr.670757/15.11.2016 al Autorității de 
Certificare și Plată elaborat în urma misiunii de verificare la fața locului, efectuată în 
perioada 25.10-03.11.2016, în scopul certificării DC 94. (audit pentru certificarea 
declarației de cheltuieli către CE nr.94); 

 
 
Activitatea de Management al riscurilor 
 

Grupul de managementul al riscurilor (GMR), organizat la nivelul OIR POSDRU 
Regiunea Centru şi constituit din funcţionari care îşi desfăşoară activitatea în toate 
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compartimentele de specialitate, s-a întrunit trimestrial, sens în care au fost realizate 
analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și impactului fiecărui risc identificat, au 
fost identificate riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile 
rezolvate și a fost 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 AM POSDRU asupra 
riscurile identificate și evaluate, precum și măsurile corective întreprinse în vederea 
reducerii riscurilor. 
 
Activitatea de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr.400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. 
 
          Au fost actualizate Fișele standardelor și Planurile de implementare privind 
cele 16 Standarde pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial 
conform cu Ordinul SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice. 

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. 

De asemenea, s-au transmis la termen documentele de raportare 
semestrială/anuală prevăzute de Ordinul SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice (Programul de dezvoltare, Situația 
centralizatoare privind stadiul implementării SCIM, Raportul asupra SCIM la data de 
31.12.2016). 
       
 
4. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE 
 
 În anul 2016, OIR POSDRU Regiunea Centru a gestionat un număr de 310 
proiecte de grant, strategice, ajutor de stat și asistență tehnică,  în valoare 
totală nerambursabilă de 1,348,927,587.53 lei, din care : 

 
- 155 contracte de finanțare a proiectelor de tip grant, cu valoarea totală 
nerambursabilă de 270,835,298.76 lei;  
- 132 contracte de finanțare a proiectelor de tip strategic, cu valoarea totală 
nerambursabilă de 1,066,866,392.00 lei; 
 - 11 contracte de finanțare a proiectelor de tip ajutor de stat, cu valoarea totală 
nerambursabilă de 6,491,763.00 lei; 
 - 12 contracte de finanțare a proiectelor de tip asistență tehnică, cu valoarea 
totală nerambursabilă de 4,734,133.77 lei. 
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5. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE ȘI VERIFICARE 
CHELTUIELI 
 
 În conformitate cu atribuțiile Compartimentului Verificare Proiecte Finanțate, 
în anul 2016, a fost monitorizată activitatea tehnică și au fost verificate cheltuieli în 
vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare. 

Au fost procesate un număr de 528 de cereri de rambursare, cereri de 
rambursare aferente cererilor de plată și cereri de rambursare aferente cererilor de 
lichidare a plăților (255 depuse în anul 2015 și 273 depuse în anul 2016). 

Din cele 528 de cereri de rambursare depuse în 2015 și 2016, în 2016, au 
fost verificate/validate cereri de rambursare  în valoare de 269.063.284,35 
lei, astfel că a fost validată şi rambursată suma totală de 264.174.778,93 
lei, respectiv: 

-115 cereri de rambursare finale în valoare de 72.656.718,32 lei, suma 
validată şi rambursată fiind de 68.927.001,82 lei; 

-273 cereri de rambursare aferente cererilor de plată sau cereri de 
rambursare aferente cererilor de lichidare în valoare de 154.119.067,07 lei, suma 
validată şi rambursată fiind de 153.325.266,48 lei; 

-109 cereri de rambursare intermediare în valoare de 42.287.498,96 lei, fiind 
validată şi rambursată suma de 41.922.510,63 lei. 

Din cele 273 cereri de rambursare depuse în 2016, în valoare de 
162.784.186,87 lei, a fost validată şi rambursată suma de 159.382.839,09 lei, iar din 
255 cereri de rambursare depuse în 2015,  în valoare de 106.279.097,48 lei, a 
fost validată şi rambursată suma de 104.792.039,84 lei. 

Cererile de rambursare depuse în 2016 au fost în număr de 273, respectiv:  
-75 cereri de rambursare finale în valoare de 59.578.915,37 lei fiind validată şi 

rambursată suma de 56.781.730,85 lei; 
-181 cereri de rambursare aferente cererilor de plată sau cereri de 

rambursare aferente cererilor de lichidare în valoare de 98.394.303,44 lei, fiind 
validată şi rambursată suma de 97.831.463,00 lei;  

-17 cereri de rambursare intermediare în valoare de 4.810.968,06 lei, fiind 
validată şi rambursată suma de 4.769.545,24 lei. 

  Cererile de rambursare depuse în 2015 au fost în număr de 255, din care: 
-40 cereri de rambursare finale în valoare de 13.077.802,95 lei, suma validată 

şi rambursată fiind de 12.145.270,97 lei; 
-123 cereri de rambursare aferente cererilor de plată sau cereri de 

rambursare aferente cererilor de lichidare în valoare de 55.724.763,63 lei, suma 
validată şi rambursată fiind de 55.493.803,48 lei; 

-92 cereri de rambursare intermediare în valoare de 37.476.530,90 lei, suma  
validată şi rambursată fiind de 37.152.965,39 lei . 

Au fost introduse și validate în sistemul electronic SMIS datele financiare şi 
datele tehnice aferente tuturor cererilor de rambursare. 

 
Pentru proiectele aflate în monitorizarea OIR POSDRU Centru, în 2016, au fost 

realizate 92 vizite la fata locului,  în conformitate cu procedurile aplicabile și 258 
vizite la fata locului pentru Structurile de Economie Sociala din cadrul Axei 
Prioritare 6, DMI 6.1 . 

În cursul anului 2016, Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate a  
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desfășurat activitatea de centralizare a datelor de natură tehnică (grup țintă și 
indicatori), activitate care s-a concretizat prin finalizarea Raportului Final de 
Implementare al Indicatorilor (RFI) pentru POSDRU 2007-2013. 
 

 
6. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI PUBLICITATE 
 
 Referitor la acțiunile de promovare şi publicitate planificate/realizate/în curs 
de realizare ale OIR POSDRU Regiunea Centru, acestea au fost derulate potrivit 
Planului anual de comunicare al instituţiei pentru anul 2016.   
          Au fost avizate solicitările a 376 beneficiari referitor la  aplicarea regulilor de 
identitate vizuală conform Manualului de Identitate Vizuală. Au fost furnizate 61 
puncte de vedere, conform solicitărilor beneficiarilor, adresate organismului 
intermediar, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 
           În 21 octombrie 2016, la Braşov, a avut loc o sesiune de informare, 
organizată  de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a 
Programului Operațional Capital Uman și Organismul Intermediar Centru  referitor la 
apelurile de proiecte  „Școala pentru toți”și „Profesori motivați în școlile 
defavorizate”, unde au participat 36 persoane.  
 Au fost depuse şi soluţionate favorabil 2 solicitări, depuse în baza Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, şi nu a 
fost depusă nicio petiţie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2002 privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor.  
  
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 al 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 OIR POSDRU Centru; 
-   postarea tuturor informaţiilor relevante și transmise de AM POSDRU; 
-  totodată, a fost efectuată monitorizarea paginilor de internet ale instituţiilor 
implicate în gestionarea fondurilor structurale şi postarea noilor informaţii, cu 
indicarea sursei: beneficiari, potenţiali beneficiari, reprezentanţi mass-media, publicul 

http://www.oirposdrucentru.ro/
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general, reprezentanţi ai sistemului instituţional, formatori de opinie; 
-  a fost actualizată permanent baza de date cu potenţiali promotori de proiecte şi au 
fost organizate sesiuni de instruire MySMIS în cadrul cărora a fost prezentat 
beneficiarilor proiectelor europene, 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 2016, OIR POSDRU Regiunea Centru a transmis către AM POSDRU un 
număr de 64 rapoarte trimestriale de nereguli. 

Au fost întocmite 64 Procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire 
a creanţelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului 
convergență și 1 Notă de constatare  a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor 
financiare. Valoarea totală a debitelor stabilite este de 4.674.902,86 lei, din care a 
fost achitată valoarea de 1.805.396,04 lei. Au fost întocmite 2 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 

 
În anul 2016, au fost apărate și reprezentate interesele OIR POSDRU 

Regiunea Centru în faţa instanţelor judecătoreşti în 80 de procese în care 
OIRPOSDRU Regiunea Centru este parte. Totodată, au fost întocmite și transmise 
Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli, 4 dosare pentru punerea în 
aplicare a unor Hotărâri judecătorești. 

În ceea ce privește activitatea internă, au fost avizate din punct de vedere 
juridic 24 contracte interne și 158 decizii emise de către directorul executiv al 
instituției. 
 Pe parcursul anului 2016, Compartimentul Suport Juridic a fost implicat 
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); 

 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 Centru cu beneficiarii; 

 colaborarea cu membri 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 2016. În același context, au fost clarificate diversele situații de 
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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 2016, OIR POSDRU Centru a transmis Ministerului Municii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice o propunere de buget, prin care 
s-a solicitat suma totală de 6.780.000 lei, din care 5.343.000 lei reprezintă 
cheltuieli de personal, iar 327.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii. În 
anul 2016, MMFPSPV a alocat OIR POSDRU Centru un buget în sumă totală de 
11.028.000 lei, din care 3.496.000 lei pentru cheltuieli de personal, 254.000 lei 
pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, 7.271.000 lei pentru cheltuieli în cadrul Titlului 
58, aferent proiectelor Asistență Tehnică,  şi 10.000 lei reprezentând Cheltuieli de 
capital.  

În vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, OIR POSDRU Regiunea 
Centru a depus la AMPOSDRU 6 cereri de finanțare, cereri care au fost aprobate, în 
vederea accesării proiectelor pe axa 7 – Asistență Tehnică și în scopul implementării 
următoarelor proiecte:  

1.”Sprijin acordat OIR Centru pentru asigurare servicii de transport și cazare 
necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Centru”, în valoare 
totală de 92,100,28 lei; 

2. „Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU 
Centru”, în valoare totală 154.584,26 lei; 

3. ”Inchiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării 
Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru”, cu o valoare totală de 3.350.000 
lei; 

4. ”Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR 
POSDRU Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor 
structurale”, în valoare totală de 5.554.548,00 lei; 

5. „Asigurarea serviciilor de arhivare pentru OIR POSDRU Regiunea Centru”, 
în valoare totală de 158.400,00 lei; 

6. ”Servicii de telefonie mobilă, de transmisie date”, cu o valoare totală a 
proiectului în sumă de 23.667,41 lei. 
 
Activitatea de Control Financiar Preventiv  
 
  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 obligaţiilor OIR POSDRU, așa cum 
rezultă ele din aplicarea Programului Operaţional Sectorial 
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Dezvoltarea Resurselor Umane 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 încheiat între AM POSDRU la OIR POSDRU 
Regiunea Centru, sunt de competenţa OIR POSDRU 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 POSDRU 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) –0 operațiuni  din care: 
              În anul 2016, nu au fost aprobate contracte de grant/strategice, acte 
adiționale, Propunere de Angajare aferente actelor adiţionale pentru reangajare TVA 
eligibil conform Instrucţiunii nr.83/2013. 

   În anul 2016, nu au fost aprobate notificări ale contractelor POSDRU 
gestionate de  OIR POSDRU 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 a 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 
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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 2016, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 2936 

operațiuni, respectiv :  
     - 32 Contracte de achiziţii publice în valoare de 689.000,00 lei;   

- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli  de personal Titlul 10; 
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri şi servicii Titlul 20; 

     - 12 Solicitări de deschidere credite pentru  proiectele Axa 7- Asistență Tehnică  - 
Titlurile 56 şi 58; 

- 51 Decizii privind angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea 
cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere, acordarea 
altor drepturi salariale; 

- 1044 Ordonanţări de plată privind achiziţia publică de produse și de plată a 
salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;   

- 1044 Propuneri de angajare; 
- 728 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 OIR 
POSDRU Regiune 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 punct 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. 
 
 
10. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

În anul 2016, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul OIR POSDRU 
Regiunea Centru a redevenit funcţional, prin ocuparea postului de auditor intern 
începând cu data de 21.06.2016, post rămas vacant din aprilie 2014. În acest 
context, activitatea auditorului intern s-a concentrat pe asigurarea, cu prioritate, a 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii de audit public intern, respectiv elaborarea şi 
avizarea Cartei auditului public intern la nivelul instituţiei, precum şi a Planului 
multianual de audit public intern şi a Planului de audit public intern, documente ce 
definesc şi reglementează misiunea, competenţele şi responsabilităţile auditului 
intern, dar şi cadrul şi condiţiile de desfăşurare al misiunilor de audit public intern în 
cadrul instituţiei. 

În anul 2016, în conformitate cu prevederile art. 1.4.1.2 din HG nr. 
1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul OIR POSDRU 
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Regiunea Centru şi-a desfăşurat activitatea de audit public intern în baza normelor 
metodologice specifice elaborate de Serviciul Unitate Audit din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene. Din acest motiv, Compartimentul de Audit Public Intern nu a 
elaborat norme metodologice proprii. 

De asemenea, în această perioadă nu au fost constatate cazuri de încălcare 
a normelor de conduită etică a auditorului intern. 

În cursul anului 2016, s-a realizat o misiune de audit de asigurare (de tip ad-
hoc), în domeniul financiar-contabil. S-a întocmit Raportul de audit public intern 
privind „Evaluarea activităţii financiar-contabile la Compartimentul Economico-
Financiar”, înregistrat sub nr. 5515 / 09.12.2016. Ca urmare a desfăşurării misiunii 
de audit, au fost transmise 11 recomandări, toate acestea fiind însuşite de către 
conducătorul instituţiei. 

Nu s-au realizat misiuni de consiliere în cursul anului 2016. 
În anul 2016, activitatea de audit intern în cadrul OIR POSDRU Regiunea 

Centru nu a făcut obiectul niciunei evaluări externe (realizate de către Curtea de 
Conturi a României, de către Minister sau alte entități cu competenţe în acest sens). 
 
 
 

Alexandra RUS 
Director executiv 

 
 
 

 
 


