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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, în calitate de beneficiar, 

implementează începând cu data de 29.10.2018, proiectul POCU 155/7/4/126658, cu titlul „Sprijin 

acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est privind organizarea Comitetului de Monitorizare pentru 

POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018”. 

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

Uman 2014-2020 și se implementează în perioada 29.10.2018 – 31.01.2019, conform Contractului 

de finanțare nr.79934/29.10.2018, 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 155.345,81 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă 

acordată din Fondul Social European este în valoare de 131.570,12 lei.  

 
Obiectivul general îl reprezinta sprijinul logistic acordat OIR POSDRU Regiunea Nord Est in 

vederea vederea organizarii Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea 

semestru al anului 2018, in perioada 19-21 noiembrie 2018, in municipiul Iasi. Acest obiectiv 

general al proiectului contribuie la imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea Nord Est de a 

gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational POCU 2014-2020. 

 
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta organizarea de către OIR POSDRU Regiunea Nord Est 

a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020 din al doilea semestru al anului 2018, in 

perioada 19-21 noiembrie 2018, in municipiul Iasi, pentru aproximativ 70 persoane. 

 
Rezultatele previzionate:  

a) reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, din al doilea semestru al 

anului 2018, organizata in perioada 19-21 noiembrie, in municipiul Iasi, pentru un numar de 

aproximativ 70 persoane; 

b) un proiect implementat; 

c) contracte de furnizare/servicii incheiate cu operatori economici (cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare), in vederea organizarii reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru POCU 

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: cornel.andronache@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. 
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