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RAPORT DE ACTIVITATE AL OIRPOSDRU REGIUNEA VEST – ANUL 2020 

 

1.Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane Regiunea Vest funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. 

Din data de 29.12.2020, prin Ordonanta de Urgenta nr 212/28.12.2020,  acesta s-a redenumit Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Instituția asigură implementarea: Programului Operațional Capital Uman, în calitate de organism 

intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuţii” încheiat cu Autoritatea 

de Management; Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de 

organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuţii” încheiat cu 

Autoritatea de Management; schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea 

Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi Socială, 

în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de implementare încheiat cu Agenția de 

Implementare PHARE.  

Date de contact: Clădirea United Business Center 1, Piața Consiliul Europei nr.2A, etajul 6, cod postal 

300627, Timișoara, Judetul Timiș Tel.: +4 0256-293 686, Fax+4 0256-293 680, 0256-499 755, E-mail: 

fsevest@oirposdru-vest.ro 

Conform ultimei Organigrame 2020 și ROF, instituția are alocate 68 de posturi, 38 functionari publici si 

30 personal angajat în afara organigramei, organizate în 6 compartimente. Din cele 68 de posturi sunt 

ocupate 36 de posturi de functionari publici și 16 posturi în afara organigramei începând cu 10 

noiembrie 2020 pentru o perioadă de 36 luni, în baza unui proiect de Asistență Tehnică.  

În cele 3 birouri județene, fără personalitate juridică, din jud. Arad, Caraș Severin și Hunedoara, își 

desfășoară activitatea 7 persoane functionari publici. 

2.OIR POSDRU Vest a participat cu membri evaluatori în comitetele de evaluare: POCU/717/5/1, 

POCU/718/5/1, POCU/827/5/2, POCU/726/6/12, POCU/738/4/20, POCU/784/6/24, POCU/879/4/16, 

POCU/829/6/13, POCU/860/3/12, POCU/155/7.4/, în comitete de soluționare contestații, Comitetul 

Comun de Selectie Restrâns, Etapa a III-a mecanismului DLRC – avizarea procedurilor de evaluare şi 

selecţie a fişelor de proiecte elaborate de GAL-urile din Regiunea Vest;Orientări pentru grupurile de 

acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Etapa a III-a a mecanismului 

D.L.R.C. – avizarea Ghidurilor Solicitantului elaborate de G.A.L. 

În 2020 instituția a contractat un 60 proiecte POCU cu o valoare totală eligibilă de 240.554.664,11 lei 

din care valoare eligibilă nerambursabilă - 233.152.941,18 lei. 

3. La data de 31 decembrie 2020, OIR POSDRU VEST are în gestiune și monitorizare 145 proiecte 

POCU, valoare totală eligibilă - 845.439.881,38 lei. 

Monitorizarea 2020 a însemnat procesarea a 102 acte adiţionale si 227 notificări; verificarea a 301 

rapoarte tehnico-financiare, organizarea a 27  întâlniri cu beneficiarii. 

Activitatea de verificare proiecte 2020: au fost depuse 187 cereri de prefinanţare pentru o valoare de 

85.593.542,31 lei, 187 cereri de prefinanțare procesate și validate pentru o valoare de 69.292.500,22 lei; 

228 cereri de plată depuse pentru o valoare de 63.700.794,79 lei, 227 cereri de plată procesate și 

validate pentru o valoare de 64.269.178,94 lei; 382 cereri de rambursare depuse pentru o valoarea 

76.848.309,98 lei, 349 cereri de rambursare procesate și validate pentru o valoare de 69.820.593,38 lei; 
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248 cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoarea 69.436.590,94 lei, 238 

cereri procesate și validate pentru o valoare de 65.770.562,90. 

În perioada ianuarie- noiembrie 2020, conform declarațiilor de cheltuieli nr.21-28 OIR VEST a validat 

cheltuieli în valoare de 117.362.209 lei, la care se adaugă valoarea de 5.656.121,95 lei în luna 

decembrie 2020, în total 123.018.331 lei, aproximativ 24,6 mil. Euro.  

4. Activitatea economico-financiară: execuția bugetară la 31.12.2020 se prezintă astfel: 

•    Plați aferente cheltuielilor materiale: 37.191,78 lei 

•    Plați aferente cheltuielilor de personal: 423.687,00 lei 

•    Plați aferente cheltuielilor din fonduri nerambursabile: 8.022.061,07 lei  

Total: 8.491.815,85 lei 

5. O problemă în 2020 a fost cea a resursei umane. Soluția a fost utilizarea  AP7/ Asistență Tehnică 

pusă la dispoziție de POCU 2014-2020. Începând cu septembrie 2020, au fost înființate în afara 

organigamei un număr de 30 de posturi în cadrul proiectelor finanţate din Asistenţă tehnică POCU 

2014- 2020.Din cele 30 de posturi, au fost ocupate în 2020 un număr de 16 posturi,  pentru cele 14 

posturi ramase neocupate urmând să fie demarate procedurile de ocupare în prima parte a anului 2021. 

Ocuparea acestor posturi s-a realizat conform Regulamentului Cadru/Ordinul 503/2018 al Ministrului 

Fondurilor Europene. Posturile în afara organigramei au fost create în cele 2 compartimente 

Monitorizare Proiecte și Verificare proiecte, care au cel mai mare grad de încarcare a muncii.  

A doua problemă în 2020 a fost cea a resursei umane disponibile pentru realizarea activităților în cele 

mai bune condiții, cu respectarea termenelor procedurale, în  contextul pandemiei COVID 19, începând 

cu luna martie 2020.  

Soluția a fost implementarea modului de lucru prin VPN securizat (OpenVPN). Astfel, în baza unor 

planificări realizate și comunicate săptămânal de conducerea OIR POSDRU VEST, începând cu luna 

aprilie 2020, în mod constant, cel puțin 50% din angajați au desfășurat activitatea în regim telemuncă, 

utilizând VPN pus la dispoziție de instituția  noastră. 

 

 

 

 

 


