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      NR OIR POSDRU SVO. 33677 / 21.10.2021 

    

        Către 
        Evenimentul Zilei  
 
       In atenția domnului Roland Cătălin Pena 
  
 
       Având în vedere solicitarea dumneavoastră de informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.544/2001, vă comunicăm următoarele: 
 
1. Ce proiecte POCU derulate prin OIRPOSDRU Sud Vest Oltenia a accesat Asociația GLOBAL HELP(AGH)? 
 
    OIRPOSDRU Sud Vest Oltenia are în gestiune următoarele proiecte implementate de către Asociația GLOBAL 
HELP(AGH), în calitate de partener: 
–  proiectul POCU/303/5/2/130276, cu  titlul ”Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltată” (Lider de 
parteneriat: Comuna Catane,  Partener 3: AGH) 
- POCU/303/5/2/130345, cu titlul ”Centrul Integrat de Servicii Comunitare (CISC Bălăcița)” (Lider de parteneriat: 
Comuna Bălăcița, Partener 2: AGH) 
- POCU/827/5/2/139461, cu titlul  ”Centrul Integrat de Servicii Comunitare (C.I.SE.C.) Ciupercenii Noi”, (Lider de 
parteneriat: Comuna Ciupercenii Noi,  Partener 1: AGH) 
 
2. Care sunt proiectele finanțate prin POCU de către OIRPOSDRU Sud Vest Oltenia al căror beneficiar sau 
consultant a fost Asociația de Consultanță și Consiliere Economică – Socială ( ACCES)? 
 
    OIRPOSDRU Sud Vest Oltenia a avut și are în gestiune următoarele proiecte implementate de către Asociația de 
Consultanță și Consiliere Economică – Socială (A.C.C.E.S.) Oltenia, în calitate de partener: 
– proiectul POCU/82/3/7/104124, cu titlul  ”Centru de Resurse pentru Antreprenori și Afaceri Durabile” (Lider de 
parteneriat: Asociația Pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Partener 1: A.C.C.E.S. Oltenia)  
-proiectul POCU/449/4/16/128459, cu titlul ”Sprijin pentru autosustenabilitatea a 32 de întreprinderi sociale în 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia” (Lider de parteneriat: Comuna Țuglui, Partener 2: A.C.C.E.S. Oltenia) 
-proiectul POCU/633/6/14/130647  cu titlul ”Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor LTTA Craiova”, (Lider de parteneriat: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Partener 2: A.C.C.E.S. 
Oltenia) 
 
    OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia nu deține informații despre proiecte în cadrul cărora A.C.C.E.S. Oltenia să fi oferit 
consultanță. 
 
3. Ce funcții au deținut sau dețin în instituția dumneavoastră doamna Mirela Buzatu, domnul Cosmin Alexandru 
Brezniceanu, domnul Dragoș Niță și doamna Ruxandra-Gabriela Dragomir? 
 
BUZATU MIRELA 
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-  în perioada 17.02.2020 – 01.10.2020,  a deținut funcția Expert I - Compartimentul verificare proiecte – Unitate 
verificare Financiară Proiecte, fiind angajată la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara 
organigramei, aprobate în cadrul proiectului POCU/155/7/4/124962; 
-  începând cu 01.10.2020 deține funcția de Expert IA - Compartimentul verificare proiecte – Unitate verificare 
Financiară Proiecte, fiind  angajată la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara organigramei 
aprobate în cadrul proiectului POCU/155/7/4/138239, cu dată de finalizare 31.12.2023. 
 
BREZNICEANU COSMIN ALEXANDRU  
-  în perioada 22.04.2019 – 22.09.2020,  a deținut funcția Expert IA – Expert IA - Compartimentul verificare proiecte 
– Unitate Verificare Achiziții, fiind angajat la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara 
organigramei, aprobate în cadrul proiectului POCU/155/7/4/124962; 
- începând cu 22.09.2020 deține funcția de Expert IA - Compartimentul verificare proiecte – Unitate Verificare 
Achiziții, fiind angajat la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara organigramei aprobate în 
cadrul proiectului POCU/155/7/4/135918, cu dată de finalizare 31.12.2023. 
 
NIȚĂ DRAGOȘ 
- funcționar public în cadrul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia începând cu 28.12.2007. 
Până în prezent a deținut următoarele funcții: 
- șef birou juridic-administrativ – 28.12.2007 – 09.02.2009; 
- consilier superior – 09.02.2009 – 08.01.2020; 
- consilier achiziții publice în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte – 08.01.2020 – prezent. 
 
ȚÎRLE (fostă DRAGOMIR) RUXANDRA GABRIELA 
-  în perioada 22.04.2019 – 22.09.2020,  a deținut funcția Expert I – Compartimentul monitorizare proiecte, fiind 
angajată la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara organigramei, aprobate în cadrul proiectului 
POCU/155/7/4/124962; 
- începând cu 22.09.2020 deține funcția de Expert I - Compartimentul monitorizare proiecte, fiind angajată la 
OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pe unul din posturile din afara organigramei aprobate în cadrul proiectului 
POCU/155/7/4/135918, cu dată de finalizare 31.12.2023. 
 
 
4. Care este relația doamnei director adjunct Claudia Medeleț cu Asociația GLOBAL HELP (AGH)? 
  
     Relația doamnei director adjunct Claudia Medeleț cu Asociația GLOBAL HELP (AGH) este una strict profesională, 
având în vedere că asociația este partener în proiectele sus-menționate, aflate în gestiunea OIRPOSDRU Sud-Vest 
Oltenia. 
 
5. Care este relația insituției dumneavoastră cu domnul Ovidiu Flori? 
 
    OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia nu are în gestiune niciun proiect în care liderul de parteneriat sau partenerul să-l 
aibă ca reprezentant legal pe domnul Ovidiu Flori, în consecință, instituția nu are nicio relație cu acest domn.  
 
 
Cu deosebită considerație,  
 
 
 
                                                                                        Director Executiv,  
 
                                                                                         Monica Nastasă 

mailto:office@oirsvfse.ro
http://www.oirsvfse.ro/

		2021-10-21T16:55:49+0300
	Monica Nastasa




