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 “Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate
în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017, pentru personalul OIPSI implicat în
gestionarea FESI”, cod 3.1.022.
Valoarea inițială a proiectului este de 14.155.408,08 lei, din care 11.649.811,89 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și 2.105.205,39 lei
cofinanțare proprie de la bugetul de stat.
Scopul proiectului este de a asigura sprijinirea sistemului de remunerare a personalului
din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, cu
atribuţii în gestionarea FESI.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei politici îmbunătățite a
managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea
adecvată a personalului care lucrează în cadrul MCSI cu atribuţii în gestionarea FESI, în
concordanţă cu indicatorii de performanţă.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) are
atribuții în administrarea finanțărilor din fonduri europene nerambursabile, la care au
acces atât companiile cât și autoritățile românești în scopul dezvoltării de proiecte în
sectorul IT&C.
Proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 3 Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare,
gestionare şi control al FESI în România din cadrul Programului Operaţional Asistenţă
Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), în sensul asigurării stabilităţii și motivării
adecvate a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și
control al FESI și, pe cale de consecință, la atingerea obiectivului POAT 2014-2020 de
asigurare a sprijinului necesar implementării eficiente şi transparente a fondurilor FESI
alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu data de 1 decembrie
2015.
Stadiul proiectului:
7 august 2016: a fost publicat pe site-ul MCSI comunicatul privind demararea
proiectului "Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada
decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul OIPSI implicat în gestionarea
FESI”
31 martie 2017: a fost semnat Actul adiţional nr.1, prin care se modifică valoarea totală a
contractului de finantare, noua valoare a contractului fiind de 13.560.383,82 lei, din care
11.094.488,57 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și
2.004.854,45 lei, cofinanțare proprie de la bugetul de stat.
Activități din proiect:
A1. Asigurare cheltuieli salariale pentru personalul implicat în gestionarea FESI;
A2. Managementul proiectului;
A3. Informare și publicitate;
Rezultate anticipate:
Sprijin pentru asigurarea remunerării aferente celor 64 de posturi alocate OIPSI, cu
atribuţii în gestionarea Axei prioritare 2 din POC 2014-2020.
Indicatori de proiect:
Potrivit secţiunii de indicatori ai cererii de finanţare depuse la POAT, vor fi asigurate
salariile pentru cei 64 de salariati din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din
POAT.
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