OIR POSDRU REGIUNEA VEST
RAPORT DE ACTIVITATE AL OIRPOSDRU REGIUNEA VEST – ANUL 2018
1. OIR POSDRU Regiunea Vest este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul
de stat. OIR POSDRU Regiunea Vest asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de
către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Începând cu luna mai 2018, instituția are alocate 38 de posturi, 37 ocupate, organizate în 6
compartimente.
OIR POSDRU Regiunea VEST dispune de 3 birouri județene, fără personalitate juridică, în jud. Arad,
Caraș Severin și Hunedoara, în localitățile Arad, Reșița și Deva, județele regiunii vest, alături de județul
Timiș.
În birourile județene își desfășoară activitatea 8 persoane, iar în Timișoara 28 persoane.
Date de contact: 300222 TIMIŞOARA, Regiunea Vest, Bv. Mihai Viteazu nr.30B, clădirea
Romcapital, parter, nr.telefon: 0040 256 293680, 0040 256 293686, e-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro.
2. Intervalul ianuarie – decembrie 2018 înseamnă pentru OIR POSDRU VEST un continuu proces de selecție și
evaluare proiecte POCU, proiecte depuse de către aplicanți în sistemul informatic MySmis și delegate spre

evaluare la OIR POSDRU VEST prin Decizia AM POCU. Astfel, un total de 177 de proiecte au fost
depuse în cadrul apelurilor POCU 285, 286, 298, 390, 393, 400, 410, 481, 482, 436, 437. Instituția a
fost implicată și în: comitete de evaluare desfășurate la nivelul AM POCU, comitete de soluționare contestații,
precum și comitete de evaluare axa 7 POCU – Asistență Tehnică.

3. Începând cu luna ianuarie 2018 până în octombrie 2018, OIR POSDRU VEST a semnat un număr de
48 contracte de finanțare, pentru 48 proiecte POCU, în valoare totală de 334.369.668,53 lei, astfel:
Apel 82 - 19 proiecte, valoare totală 221.149.375,57 lei, semnate în ianuarie 2018
Apel 138 – 1 proiect, valoare totală 26.803.625,25 lei, ianuarie 2018
Apel 227 – 14 proiecte, valoare totală 45.344.235,15 lei, mai 2018
Apel 285 – 2 proiecte, valoare totală 6.111.972,50 lei, mai 2018
Apel 286 – 1 proiect, valoare totală 3.889.184.52 lei, ianuarie 2018
Apel 298 – 5 proiecte, valoare totală 21.695.418,64 lei, iulie 2018
Apel 390 – 6 proiecte, valoare totală 9.375.856,90 lei, septembrie 2018
4. În prezent OIR POSDRU VEST are în monitorizare un număr de 57 de proiecte POCU, deoarece 15 contracte
de finanțare au fost semnate în anul 2017, 48 de contracte in 2018, total 63 proiecte, dar 6 proiecte au finalizat
implementarea în decembrie 2017.
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Monitorizarea în perioada ianuarie– decembrie 2018 a însemnat: 57 contracte gestionate, 199 acte adiționale, 187
notificări, 140 rapoarte tehnice, 7 vizite la fata locului si 23 vizite ad-hoc.
Din cele 63 de proiecte monitorizate, valoarea de cheltuieli autorizate din cereri de rambursare în luna decembrie
2018 este de aproximativ 49.890.267 lei.
Pentru cele 63 de proiecte monitorizate, valoarea prefinanțării autorizate de OIR VEST este de 62.099.247 lei.
5. Intervalul ianuarie – decembrie 2018 înseamnă pentru OIR POSDRU VEST, în calitate de Beneficiar de
proiecte cu finanțare nerambursabila pe POCU, AP 7. Asistenta Tehnică, elaborarea și depunerea cererilor de
rambursare în aplicația MySmis în vederea validării cheltuielilor de către AM POCU și introducerii lor în
Declarațiile de cheltuieli pentru 7 proiecte de asistență tehnică, în valoare totală de 9,890,997.00 lei. Obiectul
acestor contracte de finanțare îl reprezintă sprijinul pentru susținerea cheltuielilor cu salariile personalului angajat
în OIR POSDRU VEST, cheltuielile de deplasare/cazare pentru personalul angajat în OIR POSDRU VEST,
cheltuieli cu chiria spațiului în care își desfășoară activitatea OIR POSDRU VEST, cheltuieli cu utilitățile,
obiecte de inventar, consumabile, echipamente IT, tot ce este necesar pentru buna desfășurare a activităților ce
decurg din atribuțiile delegate de AM POCU.
6. În cursul anului 2018 nu s-au emis suspiciuni de neregulă pe POCU. Activitatea compartimentului Nereguli a
vizat proiectele POSDRU finalizate, au fost întocmite 9 procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare
rezultate din aplicarea dobânzii datorate, în valoare de 21,287.05 lei. S-au recuperat creanțe bugetare în valoare
de 226,650.50 lei, din care 224,484,40 lei reprezintă recuperare aferentă unor debite stabilite în anii anteriori.
7. În ceea ce priveste activitatea economico-financiara, execuția bugetară la 31.11.2018 se prezintă astfel:
•

Cheltuieli materiale:188.421,81 lei

•

Cheltuieli personal : 3.490.977,00 lei

•

Cheltuieli din fonduri nerambursabile: 1.634.909,13 lei
Total: 5.314.307,94 lei

