PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014 - 2020
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltarea Regională

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de beneficiar,
implementează proiectul “Dezvoltarea continuă a competenţelor personalului din cadrul
Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale”, cod 3.1.018.
Valoarea totală a proiectului este de 931.322,58 lei, din care 788.783,66 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și 142.538,92 lei reprezentând
cofinanțare proprie de la bugetul de stat.

Obiectivul proiectului este de a sprijini sistemul de management al resurselor umane, prin
participarea la cursuri de instruire profesională a personalului, în conformitate cu
specificul postului şi cu nevoile prioritare identificate la nivelul OIPSI, în scopul
sprijinirii activităţilor de evaluare, monitorizare, control, prevenire şi constatare nereguli
sau fraude/recuperare debite, la nivelul Axei Prioritare 2 aferentă POC.
Prin finanţarea acordată, proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor
specifice Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului
resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a
personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al
FESI.
Necesitatea proiectului este generată de nevoia de îmbunătăţire continuă a pregătirii
profesionale, abilităţilor, în vederea dezvoltării unui serviciu public stabil, profesionist,
eficient, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific O.S.3.1 şi rezultatele
aferente POAT 2014 – 2020.
Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, data de semnare a contractului fiind
31.08.2017.

Stadiul proiectului:
- A fost publicat pe site-ul MCSI, comunicatul privind demararea proiectului
"Dezvoltarea continuă a competenţelor personalului din cadrul Organismului
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale”.
- Documentaţia de atribuire pentru achiziţia de servicii interne de instruire şi cazare
a fost transmisă spre verificare către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice,
urmând a fi publicată în SICAP după validarea acesteia.
Activități din proiect:
A1. Instruire specializată;
A2. Managementul proiectului;
A3. Informare și publicitate;
Rezultate anticipate:
Participarea personalului OIPSI la cursuri, instruiri, totalizând 960 zile de instruire astfel:
Cursuri externe: 4 persoane x 3 participări /pers/30 luni x 5 zile/part = 60 zile de instruire
Cursuri interne: 60 persoane x 3 participări/pers/18 luni x 5 zile/part = 900 zile de
instruire
Indicatori de proiect:
Potrivit secţiunii de indicatori ai cererii de finanţare depuse la POAT- 960 zile de
instruire.

Persoana de contact:
Manager de proiect: Elena Diana COSMA
Tel. 0213114112 / Fax 0213114141/0213114157
Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr.14, sector 5 Bucureşti

