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ANUNȚ 

 

Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț,  str. 

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

implementează proiectul POCU POCU/155/7/4/135106, cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU 

NORD-EST prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice 

(consumabile si accesorii, antivirus, certificate digitale) pana la data de 31.12.2020”. Perioada 

de implementare a proiectului este de 48 de luni, respectiv între 01/01/2017 si 31/12/2020. 

 

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

Uman 2014-2020 și se implementează în perioada 01.01.2017 – 31.12.2020, conform Contractului 

de finanțare nr. 21203/12.03.2020, semnat de Organismul Intermediar Regional POSDRU  

Regiunea Nord-Est cu Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management 

pentru POCU 2014-2020. 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 164.116,51 lei, iar asistenţa financiară 

nerambursabilă acordată din Fondul Social European este în valoare de 138.998,47 lei.  

 

Obiectivul general îl reprezintă sprijinirea activităților desfășurate de angajații din cadrul OIR 

POSDRU REGIUNEA NORD EST, necesare pentru implementarea diferitelor etape ale POCU 

2014-2020, la un nivel ridicat de calitate, eficienta si transparenta. 

 

Obiectivul specific constă în Consolidarea capacitații administrative si operaționale a OIR 

POSDRU NORD-EST de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin 

asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (achiziția de consumabile si 

accesorii, reînnoire anuala a licențelor antivirus, achiziționarea si reînnoirea anuala a certificatelor 

digitale) pentru perioada 2017-2020. 

 

Rezultatele previzionate: Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Nord Est 

sprijinit in activitatea de gestionare si implementare in mod eficient a POCU 2014-2020. 
 

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține de la:  

Nume persoană contact: Ioana Andoreanu 
Funcţie: Consilier superior 
Instituție: Organismul Intermediar Regional POS DRU - Regiunea Nord-Est 
Tel. 0233 231950, Fax: 0233 231956, e-mail: office@fsenordest.ro 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm 

să vizitați pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - www.fonduri-ue.ro. 
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