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August 2019 

 

Anunţ 

Demarare proiect Sprijin pentru funcţionarea  OIRPOSDRU Nord-Vest  

- chirie și servicii conexe 
 

 

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest a demarat implementarea proiectului „Sprijin 

pentru funcţionarea OIRPOSDRU Nord-Vest - chirie și servicii conexe”. 

Valoarea totală a proiectului este de 3,528,375.28 lei, din care asistenţă financiară 

nerambursabilă 2,988,357.43 lei și contribuţie beneficiar 540,017.85 lei.  

Proiectul, cu o durată de 54 de luni, este finanţat prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenţie 

7.1 – Îmbunătăţirea capacităţii Autorităţii de Management (AM) și a Organismelor 

Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace 

programul operaţional. 
 

Obiectivul general al proiectului:  

Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona si implementa în mod 

eficient si eficace programul operaţional POCU 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Îmbunătăţirea capacităţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 
eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea cheltuielilor cu chiria 

spaţiului din municipiul Cluj-Napoca în care își vor desfășura activitatea funcţionarii 
publici și personalul contractual; 

2. Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 

eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea serviciilor de cablare și a 

retelisticii necesare în noul spaţiu de lucru; 

3. Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 
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eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea costurilor serviciilor de 

mutare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniu de la vechiul sediu 

la noul sediu (mobilierului și echipamentelor de lucru, documentelor de lucru curente, 

etc.); 

4. Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 

eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea costurilor cu abonamentele 

de telefonie și Internet (VPN) la noul sediu; 

5. Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 

eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea costurilor aferente 

serviciilor de curăţenie la noul spaţiu din municipiul Cluj-Napoca; 

6. Îmbunătăţirea capacitaţii OIRPOSDRU NORD-VEST de a gestiona și implementa în mod 

eficient și eficace programul operaţional POCU prin finanţarea costurilor utilităţilor 
aferente funcţionarii în cadrul noului spaţiu din municipiul Cluj-Napoca. 

 

Detalii suplimentare pot fi opţiune la tel 0264-530191 sau pe email office@runv.ro. 
 

 

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin  
Programul OperaŃional Capital Uman 2014-2020. 

 


