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1. Profil organizațional 

1.1. Cuvânt înainte din partea domnului Dragoş Adrian Iorga, conducătorul instituției 

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, instituţie 

publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), este organizat și funcționează în 

conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 52, din 15 

februarie 2018, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene.  

În calitate de director executiv am subscris încă de la început, necesităţii respectării 

spiritului legii şi al principiilor fundamentale care guvernează activitatea unei instituţii 

publice şi am urmărit materializarea acestui obiectiv. De asemenea, am avut în vedere 

permanent, exigenţa şi imperativul respectării transparenţei decizionale, a deschiderii şi a 

unei atitudini proactive, manifestate în relaţiile de colaborare cu beneficiarii/potenţialii 

beneficiari ai proiectelor gestionate de către Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, precum şi în relaţia cu membrii echipei mele. 

Prin rezultatele obţinute, cu echipa Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, am demonstrat și vom demonstra și în continuare că avem 

capabilitatea de a susţine în manieră SMART, eficace şi eficient, atât programarea strategică 

a dezvoltării economice şi sociale a regiunii, cât şi gestionarea tuturor proiectelor finanţate 

din Fondul Social European alocate, contribuind astfel implicit la atragerea de noi resurse cu 

impact asupra bunăstării comunităţii. 

Respectul, integritatea profesională şi morală, responsabilitatea faţă de activitatea 

profesională, competenţa profesională, munca în echipă şi colaborarea între compartimente, 

orientarea spre rezultate calitative şi de succes sunt valorile organizaţionale ale Organismului 

Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, care ghidează întreaga 

activitate a instituţiei. Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează 

pe toţi angajaţii Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov  

în activităţile specifice desfăşurate.    
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În acest context, reasigur de întreaga deschidere către dialogul constructiv, 

disponibilitate și participare activă a echipei Organismului Intermediar Regional pentru 

POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov  în vederea identificării soluțiilor optime de rezolvare a 

potențialelor probleme ce pot surveni în procesul de implementare a proiectelor aflate în 

gestionarea sa, precum și a căilor de acțiune și a măsurilor de gestionare eficientă.  

1.2. Date de contact ale instituției: 

- Adresa: Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucureşti 

- Nr. de telefon: 021.3191280; 021.3191281 

- Fax: 021.3134243 

- E-mail: office@oirbi.ro 

- Adresa site: www.oirbi.ro 

1.3. Misiunea instituției și responsabilități 

În baza Acordului de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov este organism intermediar pentru: Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020 şi pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013.  

 În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operaţional Capital 

Uman este responsabil cu gestionarea proiectelor finanțate prin program în conformitate cu 

prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale și ale Acordului de delegare, respectiv: 

- Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri  

- Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situațiilor tinerilor din categoria NEETs 

- Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 

- Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

- Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

- Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivele specifice 
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 În calitate de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane realizează activități ce reies din prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale și ale Acordului de delegare. 

Participă la întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului 

implementării proiectelor pe care le gestionează. 

Participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de 

Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene. 

 Colaborează/cooperează cu: 

- structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva 

intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

- instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui 

cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul 

proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene 

structurale şi de investiţii 2014-2020, în condiţiile prevăzute de lege; 

- instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene; 

- instituţii similare din alte state. 

 Cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României. 

 Realizează schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea 

programelor similare. 

 Organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai 

organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile 

sale de activitate. 

 Iniţiază şi implementează, în condiţiile legii, proiecte de asistență tehnică. 

2. Bugetul instituției 

Pentru anul 2021 instituția a dispus de un buget în valoare totală de 19.295 mii lei din 

care au fost efectuate plăți în valoare de 12.989 mii lei structurate astfel: Cheltuieli de 

personal în valoare de 474 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 436 mii 
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lei/Bunuri și servicii în valoare de 129 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 69 

mii lei/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 în valoare de 18.607 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 12.403 

mii lei/Alte cheltuieli în valoare de 85 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 81 

mii lei. 

3. Aspecte legislative și achiziții 

La 01.01.2021 pe rolul instanțelor de judecată se aflau 22 de litigii în care Organismul 

Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov a fost parte, din care 16 cauze 

au fost în materie de contencios administrativ, trei  cauze în materie de faliment, două cauze 

civile (pretenții plată chirie, cheltuieli executare silită) și o cauză penală. 

În cursul anului 2021 au fost soluționate definitiv șapte dosare, din care în cinci dosare 

au fost respinse cererile de chemare în judecată formulate de beneficiari împotriva instituției, 

într-un dosar a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de beneficiar împotriva 

instituției și într-un dosar a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată 

de  instituție.  

Un dosar este suspendat. 

Pe rolul instanțelor de judecată, în cursul anului 2021 au fost înregistrate 4 noi dosare 

în care instituția este parte. 

Referitor la achiziţiile publice derulate de către instituție în decursul anului 2021 

menționăm că au fost încheiate un număr de 67, din care 2 prin procedură simplificată și 65 

achiziții directe. Din totalul de achiziții, 44 s-au realizat prin sistemul electronic, durata 

medie a unui proces de achiziţie publică fiind de aproximativ 1 lună în cazul procedurii 

simplificate, iar în cazul achiziției directe între 1-3 zile. Nu au existat contestaţii formulate 

la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
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4. Managementul resurselor umane  

4.1. Informaţii generale 

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov  are în 

componență următoarele compartimente: 

1. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte; 

2. Compartiment Verificare Proiecte; 

3. Compartiment Monitorizare Proiecte; 

4. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit; 

5. Compartiment Activități Suport; 

6. Compartiment Audit Public Intern. 

 

4.2.Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv 

Compartiment 

verificare 

proiecte 

Compartiment 

Nereguli, Antifrauda si 

monitorizare audit 

 

Unitate verificare 

proiecte 

Unitate verificare 

achizitii si conflict 

de interese 

Compartimentul 

monitorizare 

proiecte 

Compartiment 

activități suport 

 

Compartiment audit 

public intern 

Director executiv 

adjunct  

Compartiment 

Evaluare si 

Contractare 

Proiecte  



 

 
7 

 

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV 
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 11, sector 2, Bucureşti, C.I.F. 20806019   
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro  
 

 
 

La 31.12.2021 situația posturilor din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru 

POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov se prezintă astfel: 

- din 44 posturi aprobate sunt ocupate 43, 1 post este vacant. 

- din 20 posturi înfiinţate în afara organigramei, în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea 

capacităţii OIR Bucureşti-Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin 

angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 133512 - 2 posturi sunt 

vacante. 

- din 20 posturi înfiinţate în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Sprijin al 

activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru 

perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 - 2 posturi sunt vacante. 

- din 2 posturi înfiinţate în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Strengthening SME 

capacity to engage in Industry 4.0”, index number: PGI05819, în care OIR POS DRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov este partener, 2 posturi sunt ocupate. 

 

4.3. Informaţii despre fluctuaţia de personal:  

Modificarea raporturilor de serviciu prin detaşare:  

- 3 funcţionari publici s-au detaşat de la diferite instituţii publice (Primăria Sector 2, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, Ministerul Educaţiei) la 

instituţia noastră; 

- pentru 2 funcționari publici a încetat suspendarea la cerere a raporturilor de serviciu. 

4.4. Numărul de concursuri organizate:   

În decursul anului 2021 au fost organizate 2 concursuri, astfel: 

- 3 concursuri pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de executie în afara organigramei 

Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov; 

- 1 examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut. 

4.5. Venitul mediu brut, inclusiv diferitele sporuri  

- director executiv – 16110 lei; 

- director executiv adjunct – 14924 lei; 
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- auditor – 11505 lei; 

- consilier, consilier juridic, consilier achiziţii publice, expert, inspector grad 

profesional superior – 10794  lei; 

- consilier, consilier juridic, consilier achiziţii publice, expert, inspector grad 

profesional principal – 7453 lei; 

- consilier, consilier juridic, consilier achiziţii publice, expert, inspector grad 

profesional asistent – 6290 lei. 

 

5. Activităţi în gestionarea proiectelor POCU 

5.1. Evaluare, selecţie şi contractare proiecte finanțate prin program 

Rolul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov în 

procesul de implementare a proiectelor finanțate prin program porneşte de la evaluarea şi 

selecţia aplicaţiilor primite şi continuă cu procesul de contractare, verificarea cheltuielilor, 

audit, managementul neregulilor.  

 

5.1.1 Evaluare şi selecţie  

 Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov a participat 

cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de evaluare:  

1. POCU/921/4/9, POCU/930/4/9, POCU/931/4/9, POCU/918/4/8, POCU/717/5/1, 

POCU/718/5/1, POCU/829/6/13, POCU/860/3/12, POCU/879/4/16, POCU/908/1/3,  

POCU/909/2/4,  POCU/910/2/2,  POCU/155/7/4/AT POCU 2014-2020,  POCU/983/1/1. 

5.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanţare 

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov în anul 2021, 

a contractat un număr de 11 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 896.721.072,18 lei şi o 

valoare eligibilă nerambursabilă de 790.839.391,88 lei, conform tabelului: 
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Apel Nr. contractate Valoare totala eligibilă Valoare eligibila nerambursabilă 

823 1 162,981,478.53 137.613.963,39 

840 1 12,097,718.71 11.855.764,35 

906 1 102,371,737.00 86.473.702,82 

910 3 11.999.213,84 11.420.396,78 

918 1 14,465,754.19 14.176.439,13 

921 2 23.898.865,01 23.465.426,66 

953 1 232,133,350.00 196.002.580,24 

983 1 336,772,954.90 309.831.118,51 

Total general 11 896.721.072,18 790.839.391,88 

 

5.2 Verificare Proiecte Finanțate 

5.2.1. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP). 

 În cadrul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, 

monitorizarea financiară a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/obiectivelor 

specifice de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte - 

Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP). 

Pe parcursul anului 2021 au fost monitorizate financiar un număr de 123 contracte de 

finanțare; au fost depuse 135 cereri de prefinanțare (din care: 24 returnate şi 3 retrase), 128 

cereri de plată (din care: 12 returnate şi 9 retrase), 548 cereri de rambursare (din care: 34 

returnate şi 34 retrase) şi verificate 112 cereri de prefinanțare, 105 cereri de plată, 448 cereri 

de rambursare; au fost operate 665 înregistrări în sitemul MySMIS, respectiv informațiile 

financiare aferente fiecărei cereri în parte.  

 Valoarea cererilor prelucrate se ridică la suma de 1.010.564.481,31 lei, din care: 

- 87.982.245,15 lei cereri de prefinanțare; 

- 31.078.408,49 lei cereri de plată; 

- 891.503.826,67 lei cereri de rambursare. 

 De asemenea, în cadrul CVP-UVP au fost întocmite şi transmise la MIPE/DGPECU un 

număr de 115 situații centralizatoare ale cererilor de prefinanțare/plată/rambursare/vizite 

la fata locului, 11 situații referitoare la declarațiile lunare de cheltuieli pentru proiectele 
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aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-

Ilfov, patru rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcției delegate specifice pentru 

proiectele FSE aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea 

Bucureşti-Ilfov. 

 Pe parcursul anului s-au efectuat 48 vizite de verificare la fața locului, realizându-se 

48 înregistrări în MySMIS legate de vizitele realizate. 

 La solicitările DLAF, DNA, DGPECU și altor organisme abilitate să verifice modul de 

utilizare a finanțării nerambursabile, au fost trimise cu celeritate documente și informații 

referitoare la proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional pentru 

POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

 

5.2.2. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict 

de Interese 

În cadrul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, 

verificarea achizițiilor și conflictului de interese aferente proiectelor contractate în cadrul 

axelor prioritare/obiectivelor specifice de intervenție delegate este asigurată de 

Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese 

(CVP-UVAC). 

Pe parcursul anului 2021 au fost verificate un număr de 582 dosare achiziție aferente 

procedurilor de achiziție,  respectiv: 270 dosare cu achiziție directă, 101 dosare cu  proceduri 

simplificate, 80 dosare cu licitație deschisă, 28 dosare cu proceduri proprii aferente Anexei 

2, 6 dosare cu proceduri de negociere fără publicare prealabilă, 1 dosar cu procedură 

competitivă conform Ordin 1284 si 2 dosare aferente achizițiilor transnaționale conform 

Normelor altui stat membru aplicabile GECT.  Totodată  au fost verificate un număr de 41 

contracte subsecvente și un număr de 62 modificări contractuale ( acte adiționale) aferente 

contractelor de achiziții.  

Ca urmare a derulării procesului de verificare s-au întocmit 12 rapoarte de 

neconformitate aferente dosarelor de achiziții verificate.  
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Toate documentele emise în urma verificărilor au fost încărcate în aplicația MYSMIS 

MINIMAL. 

De asemenea, Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și 

Conflict de Interese a raportat lunar către DGPECU situația eșantioanelor supuse verificării, a 

transmis situații centralizatoare, documente și orice alte informații solicitate. 

 

5.2.3 Compartimentul Monitorizare Proiecte 

 În cadrul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, 

monitorizarea implementării proiectelor, din punct de vedere tehnic și financiar, precum și 

din punctul de vedere al țintelor asumate pentru indicatori este asigurată de Compartimentul 

Monitorizare Proiecte (CMP). 

          În cursul anului 2021 au fost monitorizate din punct de vedere tehnic și financiar 123 

contracte de finanțare, în cadrul cărora au fost inițiate 143 acte adiționale de modificare a 

acestora, 345 notificări și au fost depuse 256 rapoarte tehnice și validate 317. Toate 

documentele elaborate în urma verificării rapoartelor tehnice de progres au fost incărcate şi 

validate în aplicația MySmis Minimal. Raportarea indicatorilor comuni și specifici de 

program realizați și validați în cadrul rapoartelor tehnice de progres pentru anul 2021, a fost 

realizată prin centralizarea și transmiterea către DGPECU a pachetului de fișiere POCUForm 

în cadrul celor 2 Rapoarte semestriale de implementare. 

          De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a transmis la DGPECU 12 situații 

centralizatoare privind Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni, 12 situații 

centralizatoare privind Stadiul implementării proiectelor contractate în cadrul POCU 2014-

2020, precum și documente și orice alte informații care au fost solicitate de-a lungul anului 

2021. 
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5.3 Audit 

 În scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor instituției şi formulării unor recomandări 

adecvate soluționării acestora, în structura Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, este prevăzut un compartiment de audit public intern. 

Compartimentul de audit public intern se află în subordinea directorului executiv, conform 

structurilor organizatorice în vigoare pe parcursul anului 2021, respectiv Ordinul MFE nr. 

2024/23.10.2019, asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit 

intern. 

 În cadrul compartimentului este prevăzut un post de auditor, acesta fiind ocupat. 

 S-au identificat activitățile auditabile şi s-a elaborat planul multianual de audit intern 

pe o perioadă 3 ani, respectiv 2022-2024, înregistrat cu nr. 15152/08.12.2021. 

 Fundamentarea planului anual de audit intern s-a făcut prin elaborarea analizei 

riscurilor şi a referatului de justificare. La identificarea riscurilor au fost utilizați următorii 

factori de risc: impact legislativ, risc tehnologic, complexitatea operațiunilor, riscul 

resurselor umane, rezultatele auditurilor anterioare, mediul de control, perioada scursă de la 

ultimul audit. Referatul de justificare la planul strategic cuprinde: metodologia de analiză a 

riscului, opinia auditorului intern, bugetul de timp, principalele domenii spre care au fost 

îndreptate misiunile de audit intern. 

 S-a elaborat planul anual pentru 2022, pe baza planului multianual de audit intern şi a 

bugetului de timp disponibil, înregistrat cu nr.  15151/08.12.2021.  

 Gradul de realizare a planului pe anul 2021, actualizat, s-a înscris în limitele normale 

(100%). 

 Misiunile de audit intern finalizate în 2021 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, 

având ca principale domenii auditabile următoarele: 

- domeniul SCM/SCIM; 

- fonduri comunitare; 

- alte domenii. 

 În anul 2021 au fost realizate 5 misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos: 
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- Auditarea sistemului de prevenire a corupției; 

- Auditarea activității de monitorizare; 

- Auditarea activității de verificare a cererilor de prefinanţare/ rambursare/plată; 

- Auditarea activității de arhivare a documentelor; 

- Auditarea activității de implementare a recomandărilor. 

 Concluzia generală este că activitățile auditate se înscriu în parametrii normali. 

Recomandările făcute în urma acestor misiuni de audit sunt în curs de implementare. 

 

5.4 Constatare nereguli, antifraudă și monitorizare audit 

Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA) din cadrul 

Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov a desfășurat în 

anul 2021 următoarele activități specifice: 

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 

2021, pentru proiectele POSDRU; 

- În relația cu DGPECU, s-au efectuat reconcilieri privind debitele rezultate din nereguli, 

s-au întocmit și trimis la timp situațiile și informațiile solicitate; 

- A fost soluționată la nivelul compartimentului CNAMA o suspiciune de nereguli 

provenite din Rapoarte ale Autorității de Audit pentru programul operațional POSDRU; 

- A fost întocmit 1 Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 

bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență pentru 

POSDRU; 

- Au fost întocmite 18 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a 

creanțelor bugetare pentru programul operațional POCU; 

- Au fost soluționate 2 contestații împotriva titlurilor de creanță pentru proiectele POCU; 

- În cursul anului 2021 s-a recuperat suma de 67.196,53 lei aferentă debitelor rezultate 

din titlurile de creanță emise de CNAMA pentru proiectele POSDRU; 

- S-a întocmit și s-a transmis în termen la DGPECU, stadiul implementării recomandărilor 

de audit cuprinse în rapoartele de audit CE și ECA; 
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- La solicitările DLAF, DNA și a altor instituții, care au solicitat informații, au fost trimise 

cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea 

Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

Personalul din cadrul CNAMA a participat prin delegare și la următoarele activități 

nespecifice compartimentului: 

a) Activități desfășurate în cadrul Comitetului Comun de Selecție pentru evaluarea SDL: 

- Avizare Ghid, precedată de o respingere a avizării;  

- Avizare privind prelungirea termenului de apel; 

- Aprobare privind procedura GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POCU, 

revizia 1 și 2; 

- Participare ca Observator din partea Organismului Intermediar Regional pentru 

POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov în procesul de finalizare a selecției fișelor de 

proiect pentru GAL sect 4. 

b) Activități de Evaluare proiecte în cadrul POCU: 

- Președinte pentru un apel de proiecte; 

- Evaluare a 32 proiecte în etapa CAE; 

- Evaluare a 33 proiecte în etapa ETF; 

- Evaluare a 30 proiecte în etapa de contestații ETF. 

c) Activități privind verificarea atribuțiilor delegate ale Organismului Intermediar Regional 

pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov: 

- Monitorizarea îndepliniri măsurilor din PLANUL DE ACȚIUNI al Organismului Intermediar 

Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, întocmit ca urmare a Raportului 

DGPECU privind verificarea atribuțiilor delegate Organismului Intermediar Regional 

pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov; 

- Intocmirea a 4 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea măsurilor din PLANUL DE 

ACȚIUNI al Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

d) Evaluarea riscului la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea 

Bucureşti-Ilfov pentru anul 2021 incluzând:  
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- Evaluarea riscul de fraudă; 

- Evaluarea riscul la corupție; 

- Evaluarea riscul funcțiilor sensibile; 

- Elaborarea procedurii interne de Managementul riscului. 

e) Asigurarea Secretariatului tehnic din cadrul Comitetului de monitorizare SCIM, în 

conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și participarea permanentă în 

calitate de membru la activitățile Comitetului de monitorizare. 

 

5.5. Compartimentul acțivități suport 

5.5.1. Activitatea suport juridic 

În vederea derulării operaţiunilor şi acţiunilor de suport juridic, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi, în decursul anului 2021: 

- Au fost avizate, din punct de vedere juridic, contracte de finanțare şi acte adiţionale 

la contractele de finanțare, contracte şi acte adiţionale privind achiziţii din fonduri 

europene comunitare nerambursabile, note justificative privind alegerea  procedurii 

de atribuire în cazul contractelor de achiziţie publică din fonduri europene comunitare 

nerambursabile, acte  administrative emise de către Directorul Executiv al instituției;  

- S-a asigurat consultanţă juridică în interpretarea şi aplicarea, de către personalul 

instituţiei, a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul implementării fondurilor 

structurale; 

- S-a asigurat implementarea recomandărilor temeinice şi legale specifice ca urmare a 

rapoartelor de audit şi control emise de organismele naţionale şi europene abilitate;  

- S-au apărat şi reprezentat interesele Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU 

Regiunea Bucureşti-Ilfov în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa 

autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale în baza mandatului 

acordat; 

- S-a verificat prezenţa eventualelor greşeli şi erori din documentele supuse avizării. 
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5.5.2. Activitatea financiar-contabilă  

În cursul anului 2021, activitatea financiar-contabilă s-a referit în principal la: 

înregistrarea operațiunilor contabile/evidențierea unor conturi analitice distincte a activității 

corespunzătoare instituției/întocmirea balanței analitice lunare/întocmirea și verificarea 

registrului de casă/verificarea extraselor de cont/verificarea și înregistrarea 

deconturilor/verificarea și înregistrarea facturilor, introducerea lor la plată la termenul 

scadent/întocmirea declarațiilor 112/efectuarea înregistrărilor în Forexebug/asigurarea 

legăturii cu administrația financiară și organele fiscale abilitate/evidențierea mijloacelor fixe 

și obiectelor de inventar, verificarea listelor de inventar cu ocazia inventarierii 

anuale/întocmirea statelor de plată salarii/întocmire dosar recuperare sume 

FNUASS/întocmirea diverselor situații centralizatoare solicitate de conducerea 

instituției/întocmirea cererilor de rambursare pentru proiectele de asistență tehnică POCU 

aflate în implementare/urmărirea și însușirea modificărilor legislative specifice domeniului 

financiar contabil. 

În cursul anului 2021, activitatea CFPP s-a referit în principal la acordarea vizei pe 

următoarele documente: 20 contracte de achiziții publice și acte adiționale/11 contracte de 

finanțare/11 propuneri de angajament pentru contracte de finanțare/68 decizii interne/50 

CIM si acte adiționale la CIM/574 ordonanțări de plată/802 angajamente legale și propuneri 

de angajament/53 ștate de salarii/2 strategii de contractare/diverse situații centralizatoare 

solicitate de conducerea instituției/ordonatorul principal de credite. 

 

5.5.3. Activitatea resurse umane 

În ceea ce priveşte activitatea de resurse umane, în perioada  01.01.2021 – 31.12.2021 

au fost desfășurate următoarele activități: elaborat 227 decizii interne, întocmit adeverințe 

salariat, note interne, adrese şi situații către ANFP, MFE (MIPE)  privind situația personalului 

și fondul de salarii, diverse situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției, 

referate, pontajele lunare ale personalului din cadrul instituției și ale experților în afara 
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organigramei, Statul de Funcții, Planul de înlocuire a funcțiilor publice,  Planul de 

perfecționare a funcționarilor publici; evidență fișe post; gestionare dosare profesionale ale 

angajaților; evidența salariaților care urmează cursuri de formare profesională; organizat 

examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, concursuri de ocupare a 

posturilor în afara organigramei, conform prevederilor legale în vigoare; urmarit însușirea 

modificărilor legislative specifice domeniului resurselor umane etc. 

 

5.5.4. Activitatea Managementul Informaţiei 

Activitatea de informare, comunicare şi promovare a reprezentat o constantă şi pe 

parcursul anului 2021. 

Activitatea de informare şi comunicare pentru POCU s-a desfăşurat pe mai multe 

direcţii şi cu instrumente diversificate, în scopul de a informa grupurile ţintă asupra 

oportunităţilor de finanţare prin POCU şi asigurarea transparenţei utilizării fondurilor 

nerambursabile. 

Astfel, în scopul promovării oportunităţilor de finanţare acordate prin Programul 

Operaţional Capital Uman, Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea 

Bucureşti-Ilfov furnizează informaţii generale necesare pentru aplicarea pentru finanţare a 

potenţialilor beneficiari interesaţi şi redirecţionarea către acele canale de informare aflate 

teritorial în imediata apropiere a acestora. De asemenea se axează asupra informării 

potenţialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POCU, să îşi definească ideile de proiecte, 

să elaboreze proiecte şi să le depună spre finanţare şi să stabilească parteneriate la toate 

nivelele. Informaţia generală este furnizată împreună cu informaţia de tipul „cum-să-faci", 

acesta fiind cel mai eficace mod de a creşte gradul de interes al potenţialilor beneficiari şi 

de a-i face să acţioneze în consecinţă.    

În cadrul Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov o 

componentă importantă o reprezintă activitatea biroului de sprijin prin asigurarea sprijinului 

necesar potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor în toate etapele ciclului de proiect. În anul 

2021, Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov  a continuat 
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activitatea de gestionare a întrebărilor pe POCU primite prin intermediul aplicației HelpDesk 

disponibilă pe site-ul MIPE, asigurând astfel activitatea de informare a potenţialilor 

beneficiari privind calendarul lansărilor, criteriile de eligibilitate precum și asigurarea 

sprijinului beneficiarilor de proiecte POCU în scopul asigurării unei bune implementări a 

proiectelor. 

În anul 2021 au fost solicitate prin email 5 cereri de informaţii iar prin sistemul de 

ticketing un număr de 418 de cereri de informaţii. 

În ceea ce priveşte sistemul informatic al instituţiei în anul 2021, s-a continuat 

dezvoltarea infrastructurii IT, din punctul de vedere al echipamentelor şi aplicaţiilor 

software, astfel încât să se asigure o funcţionare în condiţii optime a instituţiei. 

S-a asigurat suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic şi pentru utilizatorii 

interni ai Sistemului Unic de Management al Informaţiei. 

În vederea unei identificări mai bune în internet a organizaţiei noastre, s-a continuat 

dezvoltarea prin resurse proprii a site-ului web www.oirbi.ro. Acesta simplifică accesul 

utilizatorului la informațiile relevante, fiind adaptat și dispozitivelor mobile. 

Personalul IT a participat și la activități nespecifice compartimentului asigurând 

prin decizia DGPECU – MIPE,  secretariatul CCS Restrâns în conformitate cu prevederile 

documentului „Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor 

de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului 

DLRC”, în avizarea procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte și avizarea 

fișelor de proiecte.  

6. Concluzii 

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov  s-a implicat 

în programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a regiunii, a gestionat competent 

proiectele finanţate din Fondul Social European alocate şi a atras noi resurse cu impact asupra 

bunăstării comunităţii. 

http://www.oirbi.ro/
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În acest context, din prezentarea rezultatelor obţinute, se poate emite concluzia 

generală potrivit căreia Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Bucureşti-

Ilfov şi-a desfăşurat activitatea spre rezultate de succes prin creşterea gradului de absorbţie 

a fondurilor europene. 

 

 

 


