
 

 

 

 

 

 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară nr.7 
Domeniul major de intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi 
evaluarea POSDRU”. 
 

       Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est 
Piatra Neamţ, str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamţ, cod 610005, 
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Piatra Neamţ, 31.12.2015  

 
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 610004, anunță finalizarea implementării 

proiectului cu titlul „Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor și cu utilitățile 

aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și reprezentanțele județene 

ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare echipamente și mijloace de 

transport și a costurilor cu depozitarea documentelor”. 

 
Proiectul a fost implementat în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în baza Contractului de finanţare                                

POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/12, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea 

de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor                                

Umane. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 325.200,00 lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă acordată din Fondul Social European a fost în valoare de 243.900,00 lei.  

 

Obiectivul general a constat în întărirea capacităţii administrative a OIR POSDRU Regiunea Nord 

Est, în domeniul său de activitate pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi 

implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

Obiectivul specific l-a reprezentat asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru un management 

general eficient la nivelul instituţiei, prin asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor 

și cu utilitățile aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și 

reprezentanțele județene ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare 

echipamente și mijloace de transport și a costurilor cu depozitarea documentelor. 

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. 
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