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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, anunță inceperea implementării 
proiectului POCU 155/7/4/126882, cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal 
efectuate in perioada 01.01.2018- 31.12.2023 pentru personalul OIR POSDRU NORD-EST”, finantat 
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020.  
 
Proiectul are ca perioada de implementare 01.01.2018–31.12.2023, în baza Contractului de finanțare 
nr. 11179/12.02.2019, 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 37.763.702,64 lei, iar asistenţa financiară 
nerambursabilă acordată din Fondul Social European este de 31.983.967,95 lei.  
 
Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea activitatilor OIR POSDRU NORD-EST necesare 
pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, 
selectia, monitorizarea, evaluarea, controlul si auditul, pentru închiderea Programului Operational 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum si Sprijinirea Autoritatii de Management si a 
Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc.)..  
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul OIR POSDRU NORD-EST cu 
atribuþii în gestionarea POCU si POSDRU. 
2. Sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu 
personal, sprijin logistic si organizatoric, etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, 
inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selectia, monitorizarea, evaluarea, control si audit 
3. Sprijinirea activitatilor Autoritatii de Management si a Organismelor intermediare (inclusiv costuri 
de personal) necesare pentru închiderea Programului Operaþional Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013. 
 
Rezultate asteptate: Sprijin pentru asigurarea remunerarii personalului din cadrul OIR POSDRU 
NORD-EST implicat în gestionarea POCU si POSDRU. 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm 
să vizitaţi pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene: mfe.gov.ro. 
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