UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

07.05.2012
COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la rezultatele activităților proiectului derulate în perioada 07.03.2012-06.05.2012
Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti
Titlul proiectului: ”Profesionalism la nivelul Direcţiilor judeţene de Statistică”
Cod SMIS: 15966
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității
Administrative în perioada 07.06.2011 - 06.09.2012
Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Institutul Național de Statistică
implementează proiectul cu titlul: “Profesionalism la nivelul Direcţiilor judeţene de Statistică”, cod SMIS 15966.
Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, axa
prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.3, program administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor,
beneficiază de o finanţare de 1.120.195,35 lei (din care 952.166,04 lei (85%) - Fondul Social European,
145.625,40 lei (13%) – Bugetul naţional şi 22.403,91 lei (2%) – Cofinanţare ASE) și are o durată de
implementare de 15 luni.
Obiectivul proiectului este creșterea eficacității și eficienței personalului din serviciile publice
deconcentrate prin formare continuă și perfecționare specializată.
Grupul țintă al al proiectului îl reprezintă funcționarii publici și personalul contractual, cu funcție de
conducere și de execuție din cadrul Direcțiilor județene de Statistică din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est,
Sud-Est și Sud-Vest.
În urma activităților întreprinse în perioada 07.03.2012-06.05.2012 (activitatea 1 Asigurarea
managementului proiectului, activitatea 3 Organizarea cursurilor de perfecționare specializată, activitatea 5
Comunicarea și informarea cu privire la proiect) au fost obținute următoarele rezultate: organizarea și
desfășurarea în localitatea Constanța, jud Constanța a 4 cursuri de perfecționare specializată, oferite
personalului de la nivelul Direcțiilor județene de Statistică din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, evaluarea și
certificarea celor 64 de cursanți; precum și organizarea și desfășurarea cursurilor în localitatea Brezoi, județul
Vâlcea, pentru personalul de la nivelul Direcțiilor județene de Statistică din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest,
evaluarea și certificarea a 61 de cursanți. Cursanților li se vor acorda certificate de absolvire cu ocazia
organizării unui seminar la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest;
promovarea proiectului pe site-urile instituțiilor partenere: ASE și INS și au fost date spre publicare 2 articole
in Revista Română de Statistică și Revista Administrație și Management Public.
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