
Impactul finanțărilor prin POSDRU 
2007-2013 

din perspectiva proiectelor 
gestionate de OIR POSDRU Centru



OIR POSDRU Regiunea Centru funcționează, ca instituție publică având
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, 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

Cine suntem și cu ce ne ocupăm



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

Organigramă: 44 funcții publice; 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.

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



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



Sub semnul rezultatelor palpabile: 3.1, 3.2, 6.1

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.

• 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

• 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



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



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

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)

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

în regiunea Centru



Înființată în anul 2014, prin proiectul POSDRU ”SES-am deschide-te”, Asociația ”Recuperare și agrement prin
călărie Leorinț” are ca domeniu de activitate călăria pedagogică, gimnastica pe cal şi călăria de agrement.

Scopul principal: recuperarea, supravegherea, educarea și facilitarea integrării în societate și în cotidian a
copiilor și tinerilor cu afecțiuni psihice, dizabilități senzoriale sau fizice prin aplicarea hipoterapiei în ședințe
individuale în vederea creșterii calității vieții acestora.

Beneficiarii ședințelor de călărie pedagogică sunt copii cu diverse dizabilități (sindrom Down, tulburare de
spectru autist, tetrapareză, hemipareză, paralizie cerebrală și distrofie musculară) și copii cu tulburări
emoționale care participă la ședințe de călărie și gimnastică pe cal.

Participarea la hipoterapie are atât recompense fizice, cât şi emoţionale şi mintale. Astfel, această terapie
este utilizată cu succes în foarte multe boli sau deficiențe. În cele mai multe cazuri, copiii cărora li se
adresează acest tip de terapie se tem de viaţă, de cei din jur și de aerul liber. Ei nu știu ce înseamnă să
mergi cu propriile picioare pe pământ, ce structură are solul, cum e să simţi iarba sau nisipul sub tălpi şi nu
au curajul să accepte provocările vietii. Călăria terapeutică le poate oferi aceste informații.

Călăria oferă o libertate pe care astfel nu ar fi cunoscut-o.

Beneficiar public- Consiliul Județean Alba



Activitatea specifică Asociației: călăria pedagogică (terapia 
asistată de cai) sau hipoterapia, dar  este completată și de 
altele cum ar fi: îngrijirea cailor, gimnastica pe cal, călăria

Asociația ”Recuperare și agrement prin călărie Leorinț” 
organizează tabere pentru copii cu autism și copii cu implant 
cohlear, consiliază părinţii și îi informează cu privire la evoluţia
copiilor, participă la demonstrații și concursuri internaționale din 
țară și străinătate, organizează concursul național de 
hipoterapie CUPA MOL PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR.

Asociația se ocupă și de promovarea hipoterapiei prin emisiunile 
TV si Radio. În ultimii ani, au existat 19 apariții pe TVR1, TVR 
Cluj, PROTV, ANTENA 1 și A3, DIGI24.

Hipoterapia, în centrul unui concurs național



Recuperare și agrement prin călărie 
Leorinț



Academia Doamnelor- Municipiul Alba Iulia
Centrul de Resurse – Academia Doamnelor 
Alba Iulia funcționează ca structură a Primăriei 
Alba Iulia, în sediul amenajat prin proiectul cu 
același nume, implementat de către Asociația 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia în calitate 
de beneficiar și finanțat prin POSDRU. 
Implementarea proiectului s-a încheiat în octombrie 
2015, Primăria Alba Iulia asigurând și în prezent 
sustenabilitatea acestuia.
Prin proiect, au fost organizate cursuri de formare 
profesională și de specializare/perfecționare la care 
au participat 608 persoane. Academia Doamnelor 
funcționează în clădirea unei foste centrale termice, 
care a fost reamenajată și transformată din ruină 
într-un centru modern cu sală de conferințe, atelier 
de creație, centru de documentare și birouri, 
inaugurat la data de 15 octombrie 2015, în prezența 
ASR Principesa Maria a României, Valérie Cioloș-
Villemin, Andreea Esca și Gianina Corondan.



Academia Doamnelor- Municipiul Alba Iulia
Sursă de informații: Academia Doamnelor oferă 
informații utile tuturor celor interesați, femei sau 
bărbați, legate de locurile de muncă disponibile, 
consiliere pentru înființarea de mici afaceri 
precum si posibilitatea de a participa, în mod 
gratuit, la activitățile centrului.

Cu ce se ocupă: ateliere, workshop-uri, 
seminarii, expoziții, conferințe, antreprenoriat, 
cultură, educație nonformală pentru copii, adulți și 
vârstnici. Evenimentele sunt coordonate pe bază 
de voluntariat. Majoritatea coordonatorilor 
atelierelor de lucru au fost, inițial, beneficiari ai 
proiectului care, ulterior, au dorit să 
împărtășească experiența, hobby-urile sau 
pasiunile lor. Astfel, au luat naștere cluburi și 
ateliere cu caracter permanent care se desfășoară 
săptămânal, coordonate de voluntari sau membrii 
ai echipei centrului.
Ateliere: de pictura pentru copii, de pictura 
pentru adulti, atelier de arta decorativa, clubul de 
handmade si atelierul de cusut ii. 



Academia Doamnelor- Municipiul Alba Iulia

Atelierul de cusut ii tradiționale s-a înființat în 2017, 
în urma evenimentului de promovare a 
tradițiilor românești cu ocazia sărbătorii de 
”Dragobete” și datorită interesului major față de 
învățarea tehnicilor de coasere și brodare manuala 
a iei românești. Astfel, atelierul ”Alba coase ie” s-a 
extins prin includerea unor module destinate 
începătorilor, în vederea dobândirii acestui 
meșteșug. 
”Produs din suflet pentru comunitate” este proiectul 
Academiei, prin care aceasta își propune să fie 
liantul dintre o nevoie identificată și soluționarea ei. 
Astfel, prin campanii de responsabilizare socială, 
trei elevi olimpici de la Liceul de Arte ”Regina Maria” 
au primit de la ”Hora” Reghin un violoncel și două 
viori, iar corul de copii ”Flori de mai” a fost dotat cu 
45 costumații corale. 
In fiecare săptămână, peste 100 de persoane 
participă la atelierele și cluburile centrului.

academiadoamnelor.wordpress.com



Beneficiar privat - Asociația AS 2001 Alba Iulia
„Economia socială – soluția ocupării 
pentru grupurile vulnerabile” a fost 
implementat în perioada 2014/2015, cu un 
buget total de 8.513.478 lei.
Rezultat principal: înființarea a 12 structuri 
de economie socială în cadrul cărora au fost 
create 92 locuri de muncă, din care 52 
pentru persoane dezavantajate
În 2019: 7 structuri sunt încă active (au cel 
puțin un angajat) cu un număr total de 34 
locuri de muncă ocupate. 

Brutăria Ghirbom se ocupă cu fabricarea 
produselor de panificație, are o unitate de 
producție unde activează 6 angajați, 2 mașini 
de distribuție, 4 magazine proprii de 
desfacere și 10 magazine partenere unde 
sunt vândute produsele proprii.



Brutăria GHIRBOM - Programul social ”Pâinea în dar”

Programul „Pâinea în Dar” este 
implementat de Brutăria Ghirbom în 
magazinele proprii. Prin intermediul 
acestuia, cumpărătorii pot cumpăra un 
produs pe care îl lasă în coșul special 
amenajat, pentru persoanele nevoiașe la 
care ajung aceste produse.
Premii:
- GALA FONDURILOR STRUCTURALE, 
2017, premiul 2, secțiunea "CU IMPACT 
INCLUS"
- NESsT, PREMIUL 1, Competiția de 
proiecte sociale 2017



Tradiții textile – brand tradițional cunoscut la nivel 
național

La 5 ani de la înființare, atelierul se 
află în locul unde a început povestea 
”Tradiții textile”, la Hăpria. Atelierul 
are 3 angajați, respectiv 2 croitorese 
și 1 vânzătoare.
De la încheierea implementării 
proiectului, din veniturile firmei s-a 
putut achiziționa încă o mașină de 
brodat, care a crescut puterea de 
execuție și de vânzare.
De la magazinul propriu, atelierul s-a 
extins cu un magazin online și e 
prezent pe platforma E-mag.



Tradiții textile – brand tradițional cunoscut la nivel 
național

Dacă în anii de început, atelierul ”Tradiții textile” 
participa la marile târguri de profil din țară, după 5 
ani nu mai e nevoie de astfel de eforturi. Vânzările 
care provin din cele trei direcții asigură ascensiunea 
constantă a afacerii. 
Ca obiectiv de viitor, este prevăzută achiziționarea 
unei noi mașini de brodat pentru extinderea 
producției.
Atelierul ”Tradiții textile” se pregătește să ”intre” în 
mall-uri și, în special, să diversifice gama de 
produse. 
Momentan, execută costume populare tradiționale, 
dar în viitor se va crea o linie stilizată tradițională: 
rochii, paltoane etc.

www.traditiitextile.ro



Vă mulțumim!
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