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Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: 

”Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 

2014-2020 prin achiziționare de mobilier, echipamente și licențe IT” 

 

Numărul de identificare al  

contractului de finanțare  

 

 Programul Operational 

 

 

 

Axa Prioritara      

 

 

Data de inceput a proiectului     

 

 

Data de sfarsit a proiectului            

 

  

Valoarea proiectului     

 

 

 

 

POCU 155/7/4/CF/OIR POSDRU SE/127995 

 

Programul Operational Capital Uman 

 

7. Asistenta Tehnica 

18.02.2019 

 

17.08.2019 

 

Valoarea eligibila a proiectului: 239.519,90 lei 

Din care: 

Asistenta financiară nerambursabila: 202.845,68lei 

Contribuție proprie: 36.658,53 lei 

 

 

 Contribuție   

-Cofinanțare beneficiar: 7.086.417,95 lei 
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Obiectivul specific                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatia proiectului                          

                          

 

Rezultatele preconizate ale proiectului 

Rezultatele proiectului sunt legate de activitatea oamenilor 

angrenați în activități specifice implementării FSE în Romania, 

oameni ce-și sporesc experiența și competența specifică ce poate 

fi utilizată mai departe pentru creșterea eficienței și eficacității 

FSE, în oricare dintre părțile implicate: instituții de implementare 

a programului sau beneficiari ai proiectelor finanțate din FSE. 

 

Sprijinirea OIR POSDRU Regiunea Sud-Est (ex. costuri de 

personal, sprijin logistic și organizatoric etc.) pentru 

implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv 

identificarea și elaborarea de proiecte, selecția, 

monitorizarea, evaluarea, controlul și auditul.  

Obiectivul specific al prezentului proiect constă în acordarea 

de sprijin logistic pentru OIR POSDRU Regiunea Sud-Est în 

implementarea POCU, inclusiv cheltuieli de funcționare, 

costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri, 

asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, 

arhivare, a echipamentelor TIC și soft-uri specializate 

necesare desfășurării eficiente a implementării POCU 

(precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și 

întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC, participarea 

personalului la reuniuni / evenimente / întâlniri / conferințe / 

grupuri de lucru / rețele / comitete etc., legate de problematici 

sau cu impact asupra POCU.  

ROMANIA, Regiunea Sud-Est, judetul Brăila, localitatea 

Brăila, str. Industriei, nr.17 


