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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară:  „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie: 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 

adaptabilităţii”  
 

TIC – instrument de lucru pentru personalul din sectorul 
sănătăţii 

Contract nr: POSDRU/81/3.2/S/58994 
 

Total costuri eligibile ale 

proiectului 

Suma solicitată de la Autoritatea 

Contractantă 

% din total costuri eligibile ale 

proiectului 

LEI  3.100.555,00 LEI 2.945.527,00 %95 

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 01.09.2010 – 31.08.2012 
 

Numele partenerilor din proiect:  
SC Brahms Internaţional SRL Braşov 

Colegiul Medicilor din România Consiliul Județean Brașov 
Colegiul Medicilor din România Consiliul Județean Bacău 

Colegiul Județean al Medicilor Mureș 
Colegiul Județean al Medicilor Hunedoara 

Colegiul Județean al Medicilor Vâlcea 
 

Obiectivul general al proiectului îl constituie: Îmbunătăţirea adaptabilităţii angajaţilor din sectorul 
sănătăţii din judeţele Braşov, Mureş, Bistriţa Năsăud, Bacău, Vâlcea şi Hunedoara, în vederea asigurării 
flexibilităţii funcţionale, pentru a răspunde noilor modele organizaţionale necesare managementului 
descentralizat din sistemul de sănătate.  

Măsurile de îmbunătăţire a adaptabilităţii angajaţilor din domeniul sănătăţii prin dezvoltarea de 
competenţe vizând TIC vor asigura în special implementarea introducerii şi utilizării tehnologiilor 
moderne de informare şi comunicare necesitate de cerinţele societăţii informaţionale bazate pe 
cunoaştere.  

Angajaţii vor obţine astfel de competenţe prin care să realizeze cantităţi mai mari de servicii cu 
acelaşi volum de munca şi de altă calitate, devenind angajaţi care vor face faţă concurenţei în noile 
contexte ale pieţei muncii, angajaţi adaptabili la viitoarele condiţii şi provocări ale pieţei muncii.  

Obiectivul specific al proiectului constă în dezvoltarea şi certificarea competenţelor profesionale de 
utilizare a tehnologiei informaţiei la 552 angajaţi, din unităţi din domeniul sănătăţii aparţinând judeţelor 
Braşov, Mureş, Bistriţa Năsăud, Bacău, Vâlcea şi Hunedoara, într-o perioadă de 24 luni, în scopul 
creşterii calităţii serviciilor medicale. 
 

Indicatori 
Prevederi Realizare Procent 

realizare 

Indicatori de realizare imediată (output)    

Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea 

competenţelor 

552 562 
101,81 

Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea 

competenţelor, din care: medici 
289 290 

100,35 



Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea 
competenţelor, din care: asistente 

214 215 
100,47 

Numărul de participanţi la instruire – formare profesională 

continuă 

552 562 
101,81 

Număr participanţi FSE - femei 440 480 109,09 

Număr de evenimente de comunicare şi promovare – 

formare profesională continuă 

24 113 
470,83 

Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate 46 46 100 

Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate, 

din care: în TIC 

46 46 
100 

Indicatori de rezultat    
Ponderea cursanţilor certificaţi pentru actualizarea şi 

îmbunătăţirea competenţelor (%) 

2 2,11 
105,50 

Număr de participanţi la instruire, certificaţi – formare 
profesională continuă 

552 562 
101,81 

Indicatori adiţionali    
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali    
Număr persoane care au dobândit permise ECDL 75 94 125,33 

Număr manuale instruire 552 562 101,81 

Număr materiale de promovare 6612 6666 100,82 

Număr minim de ore formare profesională 3864 3960 102,48 

Indicatori de rezultat adiţionali    
Număr angajaţi care dobândesc competenţe care asigură 
flexibilitatea funcţională. 

552 562 
101,81 

Număr angajaţi care beneficiază de adaptarea educaţiei 

iniţiale prin folosirea TIC 

552 562 
101,81 

Ponderea creşterii adaptabilităţii personalului din sănătate 2 2,11 105,50 

 
 
Grup ţintă: 

 
Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată 

552 persoane care 

lucrează în sectorul 
sănătății 

552 

 
562 

 



 


