Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada
decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul Ministerului Cercetării și Inovării implicat în gestionarea FESI”. Cod
proiect: 3.1.027
Bucureşti, 18.12.2017
Ministerul Cercetării și Inovării (fost Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare), cu sediul in Romania, str. D.I.
Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, anunță finalizarea proiectului „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în
perioada decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare implicat în
gestionarea FESI”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3.1.027 din
09.12.2016, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POAT.
Proiectul cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică 2014 – 2020 (Axa Prioritară 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare,
gestionare şi control al FESI în România; Acțiunea 3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul
de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC) a fost implementat în perioada 01.12.2015 –
18.12.2017.
Valoarea totală a proiectului: 14.903.796,96 lei, valoare eligibilă este de 14.773.712,00 lei, din care FEDR 12.512.595,38 lei
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare/Ministerul Cercetării și Inovării (personalul din Organismul
Intermediar pentru Cercetare implicat în gestionarea FESI)
Obiectiv: Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea și
motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea FESI.
Proiectul a avut ca rezultat asigurarea remunerării personalului implicat gestionarea FESI al Organismului Intermediar pentru Cercetare
din cadrul ANCSI/MCI.
Contact: Doru ZAFIU, Manager de proiect, tel./fax: 021 3192320, e-mail: doru.zafiu@research.gov.ro
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