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OIR POSDRU Regiunea Centru funcționează, ca instituție publică având 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Fondurilor Europene și în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 52/2018. Toate cheltuielile aferente salarizării personalului 
și cele administrative necesare funcționarii OIR sunt asigurate din asistența 
financiară nerambursabilă, prin Axa 7-Asistență Tehnică. 

Răspunde de:
- Gestiunea proiectelor implementate prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) și monitorizate de 
organismul intermediar, în virtutea Acordului de Delegare de Funcții

- Monitorizarea proiectelor implementate prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 (POCU) în conformitate cu prevederile Acordului de 
Delegare a anumitor atribuții privind implementarea programului 
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Cine suntem și cu ce ne ocupăm



Sediul Central: Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 10, județul Alba

Organigramă: 44 funcții publice de execuţie, 2 funcţii publice de 
conducere; în cadrul POCU, funcționarii sunt sprijiniți în activitatea lor de 
18 persoane de natură contractuală, angajate pe perioadă determinată

Unități judeţene fără personalitate juridică: Sibiu, Braşov, Harghita, 
Covasna, Mureş

Valori în care credem: legalitate, transparență, eficiență, 
corectitudine şi parteneriat cu beneficiarul, pentru implementarea cu 
succes ale proiectelor finanțate prin FSE. 

1. 2
OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU



Date şi cifre despre POSDRU 2007-2013 

Total proiecte gestionate: 272 (din care 204 proiecte în Regiunea Centru; 
proiectele POSDRU au fost implementate la nivel național, nu regional, iar în aria 
de implementare a proiectelor erau, de regulă, incluse 2 sau mai multe regiuni)

Valoare totală proiecte gestionate:  1.276.069.204,33 lei (din care 877.168.053,01
lei pentru Regiunea Centru)

• Proiecte de grant – 145 (114 beneficiari cu sediul în Regiunea Centru)

• Ajutor de stat – 8 (toate implementate în Regiunea Centru)
• Proiecte Strategice – 119
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Grupul țintă

• Număr total participanți la operațiunile finanțate prin proiectele POSDRU–
240.010 (din care 140.802 femei)

• Număr total angajaţi (inclusiv liber profesionişti) – 64.837
• Număr total şomeri (inclusiv şomeri de lungă durată) – 99.353
• Număr total persoane inactive pe piaţa forţei de muncă – 75.820
• Număr total persoane cu dizabilităţi permanente – 2.792
• Număr total persoane aparținând minorităţilor naţionale – 22.175

75% din numărul total de participanți sunt din Regiunea Centru
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•
Un prim exemplu: POSDRU- intervenţie de succes pentru dezvoltarea SMURD

Fundaţia pentru SMURD: Profesionişti în intervenţia integrată la accidentele colective şi dezastre
Obiectivele proiectului: 
Proiectarea şi dezvoltarea unui program de actualizare şi îmbunătăţire a competenţelor profesionale în 
managementul integrat al situațiilor de urgență/medicina de dezastre pentru personalul medical și paramedical
Actualizarea și îmbunătățirea competențelor profesionale ale 1200 cadre medicale și paramedicale (medici, asistenți 
medicali, paramedici și pompieri) prin participarea la un program de formare profesională pe bază de resurse TIC în 
domeniul noilor modele și practici în managementul medical al situațiilor de urgență;
Dezvoltarea unei comunități online de învățare și a unui simulator digital care să permită preponderent abilitarea 
practică privind noi proceduri și moduri de acțiune folosite în managementul integrat al situațiilor de 
urgență/medicina de dezastre prin resurse și materiale digitale adecvate practicii medicale;
Promovarea schimburilor de bune practici transnaționale pentru dezvoltarea de programe de actualizare și 
îmbunătățire a competențelor profesionale în managementul integrat al situatiilor de urgență/medicina de dezastre 
în vederea creșterii adaptabilității personalului medical și paramedical din grupul țintă.

Gradul de încredere a populaţiei în serviciile SMURD este, constant, unul 
dintre cele mai mari. POSDRU a contribuit la rapiditatea şi eficienţa 
intervenţiilor personalului pentru salvarea atâtor mii de vieţi.
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Sub semnul rezultatelor palpabile: 
6.1, 3.1 şi 3.2

Investiția în oameni și în formarea lor profesională, aspect primordial vizat de POSDRU
2007-2013, cel puțin în prima perioadă a exercițiului financiar, a fost continuată de
proiecte ce s-au axat pe antreprenoriat, respectiv investiții în formarea cadrelor
medicale în domeniul chirurgiei pediatrice.

• 44 proiecte (apelurile 168 si 173) - 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”- valoare
nerambursabilă de 231.311.005,87 lei – din care 8 contracte au fost
revocate/reziliate şi 36 proiecte finalizate

• 4 proiecte (apel 176) - 3.1 „Formarea culturii antreprenoriale”– valoare
nerambursabilă de 30.160.385,66 lei

• 5 proiecte (apel 179) - 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii”- valoare nerambursabilă de 72.830.658,44 lei
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Dezvoltarea economiei sociale: 
proiecte, SES-uri și locuri de muncă

12

Domeniul Major de Intervenție 6.1 – „Dezvoltarea economiei sociale”
Nr. total proiecte finalizate: 36
• Valoare totală eligibilă: 211.918.281,94 lei
• Nr. total al Structurilor de Economie Socială (SES) înființate: 258 (155 în rural)
• Nr. locurilor de muncă înființate: 1484 (din care 827 în mediul rural)

din care, persoane de etnie romă: 299 
din care, persoane cu dizabilităţi: 108
din care, familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale: 211
din care, femei (în situaţii de risc): 295
din care, persoane care trăiesc din venitul minim garantat: 124



• Nr. total al Structurilor de Economie Socială (SES) înființate: 106

• Nr. locurilor de muncă înființate: 654 (din care 372 în mediul 
rural)

14Dezvoltarea economiei sociale: 
proiecte, SES-uri și locuri de 

muncă în regiunea Centru



SES COSMETIC VENOM SRL, înfiinţat în proiect implementat de 
Asociaţia AS 2001 Alba Iulia
• Fabricarea produselor farmaceutice de baza (liofilizarea veninului de vipera -

supunerea evaporării în vid și la temperaturi foarte scăzute a veninului pentru a  
se putea păstra timp îndelungat.)

• Servicii de liofilizare si analiza proteica pentru veninul de vipera
• Livrare venin liofilizat catre compania Favisan pentru fabricarea cremelor de 

ingrijire. Sub licenţa Favisan, s-a pus în vânzare crema Daje pe bază de venin de 
viperă.
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Asociaţia de „RECUPERARE ȘI AGREMENT PRIN CĂLĂRIE LEORINȚ”, 
înfiinţată prin proiect implementat de Consiliul Judeţean Alba 
derulează activități recreative și distractive, recuperare şi reabilitare 
pentru copiii cu dizabilităţi.



Măsuri privind sprijinirea 
antreprenoriatului:
România Start - up

• Nr. total de proiecte: 4
• Valoare totală eligibilă: 31.747.774,16 lei
• Nr. total al întreprinderilor înființate: 160 (cel puțin 2 angajați)

• Nr. total de participanți: 1.648

• În Regiunea Centru – 13 întreprinderi înființate (în cadrul unui 
singur proiect  - S.C. EASTERN MARKETING INSIGHTS S.R.L) –
valoare subvenții: 1.427.992,50 lei
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16Centrul de educație incluzivă al AEPC , înfiinţat, în cadrul 
DMI 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale” prin proiect 
derulat de Asociaţia pentru Educaţie Practică şi Creativă 
Braşov

Centrul de educație non-formală pune la dispoziţie oportunități de 
dezvoltare personală prin artă și sport. În cei trei ani de 
activitate, peste 200 de copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 13 ani
au participat la activitățile de educație nonformală oferite timp de 
6 ore pe zi în timpul școlii și 10 ore pe zi în vacanțe.  Aproximativ
30% dintre copiii care participă la activități provin din familii
monoparentale. Beneficiază de serviciile centrului și copii adoptați
sau aflați în sistemul de protecție a copilului.  Centrul 
funcționează și în prezent. 



Vă mulțumim!
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