
 
 

  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013 -  Investeşte în oameni!  
Axa prioritară 4: „ Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 4.1: „ Intărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” 
Titlul proiectului: „DataProject Management System - instrument de gestiune si monitorizare a proiectelor din cadrul Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca”  
Contract: POSDRU/123/4.1/S/129873. 

 

 

 

 

 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca organizează în cadrul proiectului 

DataProject Management System - instrument de gestiune si monitorizare a proiectelor din cadrul 

ANOFM -  implementat în parteneriat cu SC IT SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, conferinta de inchidere 

a proiectului ce va avea loc luni, 22.06.2015, începând cu ora 10.00, la Rin Grand Hotel, situat în Str. 

Vitan - Bârzeşti 7D, Sector 4, Bucureşti. 

  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de 

Ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de 

ocupare”.  

Proiectul a implementat o soluție informatică ce se constituie într-un instrument de lucru pentru 

angajații SPO, cu rolul de a asigura o gestiune riguroasă a proiectelor aflate în derulare sau în etapa de 

sustenabilitate. Acesta va putea fi utilizat ca instrument de gestionare și monitorizare a proiectelor 

ANOFM în timpul implementării, cu referire la activități, resurse, experți, grup țintă, achiziții, echipamente, 

precum și posibilitatea de analiză și diseminare a rezultatelor la nivel național, în perioada implementării 

și în etapa de sustenabilitate.   

În cadrul conferinţei de inchidere ne propunem prezentarea rezultatelor obţinute şi a indicatorilor 

atinși după 18 luni de implementare. Proiectul se va finaliza în data de 05.07.2015. 

Conferinţa de final va fi urmată de o conferinţă de presă la care vor participa reprezentanţi ai 

ANOFM şi ai partenerului. 

 

Contact: 
Irina Perșa, Manager de proiect,  
Tel: 021 3110773 
www.data-project.ro 

Comunicat de presă – eveniment închidere proiect  
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