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                                                                               Nr 209/05.01.2022  

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

OIRPOSDRU REGIUNEA VEST – ANUL 2021 
 

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 Ordonanța de 

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

fsevest@oirposdru-vest.ro 

 

Structura organizatorică a OIR POSDRU Vest se prezintă astfel la data de 31 decembrie 

2021: din cele 68 de posturi prevăzute de organigrama OIRPOSDRU VEST (38 

funcționari publici și 30 personal contractual) sunt ocupate 63 de posturi (34 

funcționari publici și 29 personal contractual) și vacante 5 posturi (4 de funcționari 

publici și 1 personal contractual). 
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2. Realizările OIR POSDRU VEST în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021  

 

A) Evaluare, selecție și contractarea proiectelor POCU 

 

Intervalul de timp ianuarie 2021 - decembrie 2021 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 Decizie AM 

POCU. 

OIR POSDRU Regiunea Vest a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de 

evaluare:  

- POCU/717/5/1  Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate (apel de propuneri de proiecte pentru care 

OIRPOSDRU Vest asigură președenția și secretariatul), depunere și selectie ongoing 2020-2023 

- POCU/718/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC – Regiunea dezvoltată București - Ilfov (apel de propuneri de proiecte 

pentru care OIRPOSDRU Vest asigură președenția și secretariatul) depunere și selectie ongoing 

2020-2023 

- POCU/784/6/24 Operațiunea compozită OS 6.2, OS 6.3 Program pilot de stimulare a participării la 

educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 

- POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă 

- POCU/829/6/13  Innotech Student 

- POCU/860/3/12/ Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 

economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților -  Competențe digitale 

pentru angajații din IMM 

- POCU/861/3/12/ Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari 

- POCU/884/1/4/ Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 

la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare 

profesională inițială 

- POCU/885/2/5/ Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 

la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare 

profesională inițială 

- POCU/908/1/3 Operațiune compozit OS 1.1 & 1.2„Viitor pentru tineri NEETs I“ regiunile mai 

puțin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Est, și Sud Muntenia 

- POCU/909/2/4 Operațiune compozit OS 2.1 & 2.2„Viitor pentru tineri NEETs II“ regiunile mai 

puțin dezvoltate  Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru 

- POCU/910/2/4 Operațiune compozit OS 2.1 & 2.2„Viitor pentru tineri NEETs II“ regiunea mai 

dezvoltată București Ilfov 

 

- POCU/155/7.4/Operațiune aferentă Obiectiv compozit OS AT POCU – Axa prioritară7 Asistenţă 

Tehnică; 
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- Comitetul Comun de Selecție 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. 

 

OIR POSDRU Regiunea Vest a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de 

soluţionare a contestaţiilor: 

- POCU/827/5/2 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din 

zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori (apel de propuneri de proiecte pentru 

care OIRPOSDRU Vest asigură președenția și secretariatul) 

- POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă 

- POCU/829/6/13  Innotech Student 

- POCU/860/3/12/ Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 

economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților -  Competențe digitale 

pentru angajații din IMM 

- POCU/908/1/3 Operatiune compozit OS 1.1 & 1.2„Viitor pentru tineri NEETs I“ regiunile mai 

puțin dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud Est, și Sud Muntenia 

- POCU/909/2/4 Operatiune compozit OS 2.1 & 2.2„Viitor pentru tineri NEETs II“ regiunile mai 

puțin dezvoltate  Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru 

- POCU/910/2/4 Operatiune compozit OS 2.1 & 2.2„Viitor pentru tineri NEETs II“ regiunea mai 

dezvoltată București Ilfov 

- POCU/717/5/1  Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate  

- POCU/718/5/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC – Regiunea dezvoltată București - Ilfov  

- POCU/726/6/12 Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare 

continuă corelate cu nevoile pieței muncii AP6/PI 10.iii/OS 6.12 

 

 

B) Contractare proiecte POCU 

 

AM POCU, în baza Acordului de delegare de atribuții, distribuie Organismelor Intermediare 

Regionale POCU proiectele selectate pentru finanțare în procesul de evaluare și pentru care OIR 

delegat demarează contractarea și semnează contractele de finanțare. 

 

Pentru OIR POSDRU VEST situația proiectelor contractate în anul 2021 este următoarea: 
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ANUL 2021, perioada ianuarie - decembrie 2021, OIR POSDRU VEST a semnat un număr de 74 de 

contracte de finanțare în valoare totală de 391.346.553,86 lei, astfel: 

❖ Apel 303  –  1 proiect, valoare totală 3.550.832 lei 

❖ Apel 665  – 2 proiecte, valoare totală 19.031.976,22  lei  

❖ Apel 717  – 12 proiecte, valoare totală 34.926.858,84 lei 

❖ Apel 726  – 17 proiect, valoare totală 78.734.747,89 lei 

❖ Apel 784   – 3 proiecte, valoare totală 10.968.225,18 lei 

❖ Apel 827 – 7 proiecte, valoare totală 33.650.375,84 lei 

❖ Apel 861 – 6 proiect, valoare totală 11.634.086,02 lei 

❖ Apel 879 – 1 proiect, valoare totală 14.517.236,43 lei 

❖ Apel 829  - 8 proiecte, valoare totală 77.450.319,02 lei 

❖ Apel 885 – 7 proiect, valoare totală 32.433.837,26 lei 

❖ Apel 909 – 10 proiect, valoare totală 74.448.059,16 lei      
 

 

 Verificarea cheltuielilor cererilor de rambursare și plată 

 

Pentru anul 2021 Tinta stabilită pentru OIR POSDRU VEST este de 119,266,765 lei (aprox. 23,8 

mil euro).  

Astfel, începând cu DLC nr.29 în luna ianuarie 2021 și până la DLC39 noiembrie 2021, OIR 

POSDRU VEST a alimentat Declarațiile de cheltuieli 29-39 cu suma de 107.757.930 lei.  

La această valoare se adaugă şi valoarea cererilor de rambursare/cererilor de rambursare validate și 

care nu au fost prinse in DLC 29 - DLC 39 până la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 

16.864.352,40 lei.  

In aceste condiții, 107.757.930   +   16.864.352   =   124.622.282 lei validat ianuarie - decembrie 

2021, rezultă un grad de 104,49% realizat din Ținta pe 2021 până la data de 31 decembrie 2021.  

 

Mai jos situația la zi: 

 
Țintă POCU 

2021  

- FEN - 

 Sume deja declarate către ACP - FEN - Procent 

atingere 

țintă 

  DC 29 DC 30 DC 31 DC 32 DC 33  DC 34 DC 35 DC 36 DC 37 DC 38 DC 39          Sume 

validate 

ce nu au 

fost prinse 

in DLC 

TOTAL 

 

119,266,765 10,134,302 8,932,501 7,747,593 7,460,762 8,726,493 9,320,912 10,202,211 5,296,064 4,869,059 18,890,195 16,177,837 16.864.352 119.810.481 104.49% 

119,266,765 10,134,302 8,932,501 7,747,593 7,460,762 8,726,493 9,320,912 10,202,211 5,296,064 4,869,059 18,890,195 16,177,837 

 

 

16.864.352 124.622.282 104,49% 
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Cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare procesate în ianuarie – 

decembrie 2021  

(OIR VEST are în gestiune până în decembrie 2021 un număr de 211 contracte)  
tip cerere nr cereri 

depuse 

valoare totală  valoare FEN (relevant pt DLC) 

CPL  185 55.379.021,91 47.055.201,85 

CRC si CRC af 

CPL  673 149.062.690,10 124.622.282,40 

Prefinanțări  279 70,442,840,92 70,442,840,92 

Total  verificat 

și validat 

ianuarie –

decembrie 

2021 

1.137   

 

În vedererea autorizării cheltuielilor solicitate la rambursare sau prin mecanismul de plată, ofițerii 

de verificare achiziții din cadrul OIR POSDRU VEST au verificat dosarele de achiziții depuse de 

beneficiarii POCU în Mysmis și au emis Nota de conformitate/neconformitate dosar de achiziție. 

Situația se prezintă în felul următor:  

 

Perioada de timp  Nr dosare de achiziție verificate din care alte proceduri  

decât   

atribuirea directă 

ianuarie - decembrie 2021 550 81 

 

 

C) Monitorizarea proiectelor 

 

Proiecte gestionate în perioada ianuarie  – decembrie 2021  

 
Nr. contracte  

gestionate  

 

Nr. acte  

adiționale  

procesate  

Nr. Notificări Nr. Rapoarte  

Tehnice  

verificate 

Nr. vizite la fața locului / 

Ad hoc efectuate 

214 158 423 511 Vizite la fata locului (VFL) – 44 

Vizite ad-hoc – 64 

Vizite ex-post - 11 

Vizite la IMM-uri - 84 

 

Menționăm faptul că, începând cu anul 2018 și până în prezent, pentru toate Fișele de post ale 

angajaților OIRPOSDRU VEST, atât funcționari publici cât și personal contractual, Anexa la fișa de 

post conține la Obiective/indicatori de performanță și termene asigurarea îndeplinirii previziunilor 

din declaraţiile de cheltuieli privind  estimările pentru anul respectiv, cu privire la contribuția UE din 

FESI la termenele asumate,  respectiv valoarea totală a cererilor procesate de OIR Vest și transmise 

la AM pentru a se transmite în DLC.  
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D) Atributiile de nereguli, fraudă și control 

 

• În anul 2021 s-au înregistrat 21 de suspiciuni de neregulă, din care 3 au vizat atât 

solicitantul, cât și partenerii din proiect; 

• În anul 2021 s-au emis 28 titluri de creanță și Note de control, astfel: 

o 2 titluri de creanță conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, 

valoarea totală a creanței stabilite fiind de 377.552,01 lei (320.993,18 lei sursa UE + 

56.558,83 lei Buget de stat);  

o 2 Decizii de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în 

cadrul schemei de ajutor de minimis, conform OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 

în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a stabilit o creanță de 

250.755,00 lei (213.141,75 lei UE + 37.613,25 lei BS) reprezentând subvenție plătită, la care 

să adaugă 13.700,40 lei dobândă calculată; 

o 24 de Note de control emise conform Instrucțiunii DGPECU nr. 12/2021 privind 

modalitatea de returnare a subvențiilor în cazul retragerii unui beneficiar direct al ajutorului de 

minimis, în valoare totală de 1.366.261,45 lei (1.161.322,25 lei UE + 204.939,20 lei BS). 

Dintre acestea, 5 sunt emise ca  urmare a retragerii unui beneficiar direct al ajutorului de 

minimis (699.193,00 lei, din care 594.314,05 lei UE și 104.878,95 lei BS), iar 19 note de 

control sunt aferente ajutorului de minims care nu a fost cheltuit integral de către beneficiarul 

direct al acestuia (667.068,45 lei, din care 567.008.20 lei UE și 100.060,25 lei BS). 

În prezent, la nivelul OIR POSDRU Vest este în investigație o singură suspiciune de neregulă 

înregistrată aferentă proiectelor POCU gestionate. De asemenea, sunt în investigație, 

suspiciuni de neregulă aferente proiectelor POSDRU cu partener SIVECO, emise anterior 

anului 2020, care necesită un control încrucișat la nivelul tuturor OI, dar și AM, și pentru care 

verificarea este coordonată de la nivelul DGPECU și nu de la nivel de OIR. 

În anul 2021 nu s-au înregistrat contestații cu privire la titlurile de creanță emise. 

Precizăm că pentru POCU, OIR POSDRU Vest nu mai are delegată funcția de recuperare 

creanțe, care acum se exercită la nivelul DGPECU. 

 

 

 

Cu stima, 

 

Director executiv 

OIR POSDRU Regiunea VEST 

Adriana Toma 

 

 

Director executiv adjunct 

OIR POSDRU Regiunea VEST 

Marius Lupulese 
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