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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 610004, anunță începerea implementării 
proiectului POCU 155/7/4/134941, cu titlul „Sprijin pentru OIRPOSDRU NORD-EST in asigurarea 
serviciilor de SSM, MM si PSI pentru perioada 01.01.2020-31.12.2023”, finantat in cadrul Programului 
Operational Capital Uman 2014 – 2020.  
 
Proiectul are ca perioada de implementare 01.01.2020 – 31.12.2023, în baza Contractului de 
finanțare nr. 13860/ 19.02.2020, 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 114.518,03 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată din Fondul Social European este de 96.991,04 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului consta in 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 a Programului Operațional Capital 
Uman 2014- 2020 prin asigurarea serviciilor de sănătate și securitate in munca (SSM), Medicina 
Muncii (MM) si a serviciilor de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) 
 
Obiectivul specific al proiectului consta în consolidarea capacității administrative si operaționale a 
OIR POSDRU NORD-EST de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin plata 
cheltuielilor pentru perioada 2020-31 decembrie 2023 aferente serviciilor de sănătate și securitate în 
munca (SSM), prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si medicina muncii (MM). 
 
Rezultate așteptate: OIR POSDRU NORD-EST sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a 
activității sale. 
 
Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POSDRU NORD-EST.  
 
Detalii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: Dascalu Mihaela 
Funcţie: Consilier superior  
Instituţie: Organismului Intermediar  Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 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.mfe.gov.ro. 
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