Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Comunicat de presă

București, 23 Noiembrie 2016

Ministerul Sănătăţii anunță lansarea proiectului “Îmbunatăţirea
capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor
Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”,
cod SIPOCA 13 - Cod SIPOCA 13
Solicitant: Ministerul Sănătății - Agenția Națională pentru Programe de

Sănătate
Partener: Academia Română
Proiectul are o durată de implementare de 36 luni, incepând cu data de 20.10.2016 şi
o valoare totală eligibilă de 12.157.902,80 lei, din care:
 asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă: 10.216.528,88 (84,032%)
 cofinanţare proprie a beneficiarului: 1.941.373,92 lei (15,968%)

ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și
mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.
Scopul proiectului: Creșterea performanţei în implementarea Programelor Naţionale de
Sănătate Publică (PNSP) la nivel central şi local prin îmbunătăţirea capacităţii
Ministerului Sănătății și a structurilor sale în ceea ce privește planificarea şi
managementul la nivel central, regional şi judeţean.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Obiectivele specifice ale proiectului:
 Introducerea unor instrumente și mecanisme unitare de management a
programelor naționale de sanatate în scopul creșterii capacității administrative a
Ministerului Sănătății;
 Actualizarea cadrului legal existent ca urmare a introducerii noilor instrumente și
mecanisme de management a programelor naționale;
 Realizarea unei analize de impact ex-post a programelor naționale de sănătate;
 Îmbunătățirea cunoștintelor și abilităților personalului care gestionează
programele naționale de sănătate.

REZULTATELE PROIECTULUI




Planificarea strategică și bugetarea pe programe în autoritățile și instituțiile
publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor și instrumentelor comune;
Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile
publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;
Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice
centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui
obiectiv specific.
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