
              OIR POSDRU – Regiunea Vest implementează proiectul POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU V/4, cu 

titlul “Asistența tehnica – asigurare servicii de cazare și furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de 

avion, necesare funcționării Organismului Intermediar regional Pentru Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 209.190,00 

lei. 

Proiectul, prin intermediul obiectivelor, activităților și rezultatelor sale, se înscrie în obiectivele 

Axei prioritare 7 a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS 

DRU), domeniul major de intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și 

evaluarea POSDRU”, urmărind dezvoltarea capacității instituționale a OIR POSDRU – Regiunea VEST, prin 

îmbunătățirea calității și eficienței activității de gestiune a instrumentelor structurale la nivelul 

standardelor europene, astfel încât să răspundă cu succes cerințelor legislației comunitare și naționale 

pentru perioada de programare 2007-2013.

              Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea OIR POSDRU – Regiunea VEST pentru 

îndeplinirea atribuțiilor delegate în scopul implementării eficiente și eficace a Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor 

(transport, cazare) personalului OIR POSDRU – Regiunea VEST în vederea asigurării condițiilor optime 

pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007-

2013.

Una dintre condițiile fundamentale pentru managementul Fondurilor Structurale ale UE este de 

a asigura existența unei capacități administrative adecvate pentru managementul fondurilor, în 

conformitate cu regulamentele comunitare și legislația națională.

          Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane – Regiunea Vest, este o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la 

bugetul de stat și este organizată și funcționează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. OIR 

POSDRU VEST  are rolul de implementare la nivel regional a schemelor de finanțare nerambursabilă din 

fondurile Uniunii Europene, asigurând în teritoriu aplicarea unitara a atribuțiilor delegate de către 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane.  

         Acest proiect are ca scop asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare) 

personalului OIR POS DRU VEST necesare îndeplinirii atribuțiilor în procesele de selecție, monitorizare, 

evaluare și management financiar, inclusiv activitățile de control si verificare.

        OIR POSDRU VEST asigura implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de 

funcții” încheiat cu Autoritatea de Management, cu modificările și completările ulterioare și a principiilor 

managementului riguros, transparenței și parteneriatului, în conformitate cu legislația națională și 

comunitară.

       Pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate și pentru buna funcționare a tuturor 



compartimentelor, este necesara asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, 

cazare) personalului OIR POS DRU VEST în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea 

atribuțiilor delegate în domeniul managementului și implementării POSDRU 2007 – 2013.

          Activitățile propuse, de facilitare și consolidare a capacității administrative a OIR POSDRU VEST, ca 

și instituție implicată în procesul de gestionare a instrumentelor structurale, contribuie în mod direct la 

atingerea obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 7 Asistență tehnică, asigurâdu-se astfel managementul 

și utilizarea eficienta a POSDRU.

Accesarea POS DRU – Axa prioritara 7, Domeniul Major de Intervenție, 7.1 – Sprijin pentru 

implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU, Operațiunea „Sprijin pentru 

implementarea POS DRU (inclusiv pregătirea și elaborarea de proiecte), monitorizare si control, evaluare 

(ex-ante, pe parcurs, ex-post, strategică, tematică)” este apreciată ca o sursă de finanțare oportună pentru 

rezolvarea problemelor pe care le are OIR POSDRU VEST în prezent privind susținerea logistică a activității 

sale.




