
 

 
 

 
 
 
 
 

                                             
 

 
 

ANUNȚ 
 
 

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamţ,  

str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod poştal 610005, în calitate de beneficiar, 

implementează începând cu data de 12.02.2019, proiectul POCU/155/7/4/125246, cu titlul „Personal 

contractual în afara organigramei la OIR Nord-Est pentru îmbunătățirea capacității de a gestiona în 

mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020”. 

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 și se implementează conform Contractului de finanțare nr.11180/12.02.2019, semnat de 

Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est cu Ministerul Fondurilor Europene, în 

calitate de Autoritate de management pentru POCU 2014-2020. 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.088.576,00 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă 

acordată din Fondul Social European este în valoare de 1.768.919,44 lei.  

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității Organismului Intermediar Regional            

POS DRU - Regiunea Nord-Est de a gestiona eficient și eficace proiectele finanțate prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axelor prioritare delegate.  

 

Obiectivul specific constă în îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa 

în mod eficient si eficace POCU 2014-2020, prin angajarea în afara organigramei, a unui număr 

suplimentar de 12 persoane competente, ce își vor desfășura activitatea în cadrul compartimentelor: 

Monitorizare proiecte, Unitatea verificare proiecte și Unitatea verificare achizitii și conflicte de interese, 

din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte. 

 

Rezultatele previzionate: capacitate consolidată a Organismului Intermediar Regional POS DRU - 

Regiunea Nord-Est, de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020. 

 

Detalii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: Corneliu Andronache  
Funcţie: Consilier superior 
Instituţie: Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est 
Tel. 0233 231950, Fax: 0233 231956, e-mail: office@fsenordest.ro 
 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - www.fonduri-ue.ro. 
 

Ministerul Fondurilor Europene 
____________________________________ 
Organismul Intermediar Regional P.O.S. D.R.U.  
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