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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.  

Conform Organigrama 2019 și ROF, instituția are alocate un număr de 48 de posturi, organizate în 6 

compartimente. Din cele 48 de posturi, 12 posturi sunt ocupate în afara organigramei începând cu 1 

august 2019 pentru o perioadă de 12 luni, în baza proiectului de Asistență Tehnică implementat de OIR 

POSDRU Regiunea VEST. 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. In 

birourile județene își desfășoară activitatea 8 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 2019 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 268 de 

proiecte au fost depuse în cadrul apelurilor POCU 464, 303, 304, 155, 449, 605, 656. 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. Incepând cu luna ianuarie 2019 și până în noiembrie 2019, OIR POSDRU VEST a semnat un număr 

de 22 contracte de finanțare pentru 22 proiecte POCU. 

4.  La data de 31 decembrie 2019, OIR POSDRU VEST are in gestiune si monitorizare un numar de 85 

de proiecte POCU, astfel: 22 contracte in 2019 în valoare de: 110.543.336 lei , 48 contracte în 2018 în 

valoare de: 334.369.668,53, 15 contracte în 2017 în valoare de: 159.972.212,77 lei. 

Total valoare contractata la data de 31.12.2019: 604.885.217 lei, din care nerambursabilă (FSE+BS): 

595.574.837 lei, diferența reprezentând contribuția proprie a beneficiarilor/partenerilor în proiect.  

Din cele 85 de proiecte aflate în gestiunea OIR POSDRU VEST, la data de 31.12.2019 se află în 

implementare 61 de proiecte, 24 de proiecte au finalizat implementarea și 18 proiecte se află în perioada 

de sustenabilitate.  

Monitorizarea în perioada ianuarie– decembrie 2019 a însemnat: 114 acte adiționale, 197 notificări, 296 

rapoarte tehnice, 31 vizite la fata locului si 45 vizite ad-hoc. 

Valoare prefinantare autorizata în 2019: 70.618.235,07 lei 
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Valoare cereri de rambursare (independente) autorizată  în 2019: 75.166.945,02 lei 

Valoare cereri de plată autorizata în 2019: 141.279.913,85 lei 

Valoare cereri de rambursare aferente cererilor de plată autorizată: 138.493.917,42 lei. 

5. În calitate de beneficiar pe POCU AP 7, Asistență Tehnică, OIR POSDRU VEST implementează un 

număr de 10 contracte de finanțare pentru 10 proiecte de asistență tehnică. Dintre acestea, un număr de 

6 contracte de finanțare, cu o valoare totală de 2.433.466,41 lei,  au fost semnate în cursul anului 2019. 

Valoare totală a proiectelor în care OIR POSDRU Vest are calitatea de Beneficiar și care se află în 

implementare, este de 44.975.611,53 lei, aprox. 9,5 mil.euro. Obiectul acestor contracte de finanțare îl 

reprezintă sprijinul pentru susținerea cheltuielilor cu salariile personalului, cheltuielile de deplasare 

pentru personalul OIR POSDRU VEST, angajare personal contractual în afara organigramei, cheltuieli 

cu chiria spațiului în care își desfășoară activitatea OIR POSDRU VEST, cheltuieli cu utilitățile, 

consumabile periferice și mobilier,  derulare vizite de monitorizare, achiziționare autoturism, 

achiziționare echipamente și licențe IT, tot ce este necesar pentru buna desfășurare a activităților ce 

decurg din atribuțiile delegate de AM POCU.  

6. 2019 înseamnă pentru OIR POSDRU VEST susținerea unui nr. de 4 misiuni de audit din partea 

Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi și 1 misiune de verificare a Autorității de Management 

POCU.  

În 2019 la nivelul instituţiei OIR POSDRU Regiunea Vest au fost gestionate un număr de 11 litigii, din 

care 10 cu beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 și unul cu beneficiar proiecte 

finanțate prin POCU. Pe parcursul acestei perioade 4 dintre cele 11 litigii au fost soluţionate în favoarea 

OIR POSDRU Regiunea Vest, 2 au fost soluționate în favoarea beneficiarilor, 1 a fost admis în parte în 

favoarea beneficiarului, iar diferența de 4 se află pe rolul instanțelor de judecată. 

7. În ceea ce priveste activitatea economico-financiară, execuția bugetară la 31.12.2019 se prezintă 

astfel: 

•    Plati aferente cheltuielilor materiale: 58.527,78lei 

•    Plati aferente cheltuielilor de personal: 276.917,00 lei 

•    Plati aferente cheltuielilor din fonduri nerambursabile: 7.182.668,26 lei  

Total: 7.518.113,04 lei 

 

     


