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Începerea proiectului
„Optimizarea, eficientizarea cadrului procedural
și digitalizarea proceselor de management
al resurselor umane din cadrul STS”
SIPOCA 746 / SMIS 129502
Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de lider de parteneriat, anunță demararea proiectului
„Optimizarea, eficientizarea cadrului procedural şi digitalizarea proceselor de management al
resurselor umane din cadrul STS”, cod proiect SIPOCA 746 /cod SMIS 129502, cofinanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.
Proiectul este implementat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București
(Partener 1), Academia Tehnică Militară „ Ferdinand I” din București (Partener 2) și Academia
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (Partener 3).
Proiectul are ca obiectiv general analiza sistemică şi revizuirea cadrului procedural de management al
resurselor umane şi crearea unui nou set de instrumente informatizate care să permită gestiunea unitară,
optimizarea şi eficientizarea proceselor specifice de recrutare, selecţie, formare, evaluare şi
managementul carierei personalului Serviciului de Telecomunicații Speciale, facilitând totodată
interoperabilitatea şi creşterea performanţelor angajaţilor din generaţii diferite.
Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
1. Îmbunătăţirea cadrului de politici şi proceduri existente la nivelul Serviciului de Telecomunicații
Speciale în domeniul managementului resurselor umane.
2. Asigurarea gestionării unitare a proceselor de recrutare, selecţie, managementul performanţei şi
managementul carierei pentru personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin dezvoltarea
şi implementarea de instrumente moderne.
3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului cu atribuţii în gestionarea
proceselor de recrutare, selecţie, managementul performantei şi managementul carierei la nivelul
Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin organizarea şi implementarea unor programe de
formare şi perfecţionare (mentorat, coaching, cursuri pentru aptitudini tehnice şi manageriale).
Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:
1. Procese şi proceduri de recrutare și selecţie de la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale
revizuite şi eficientizate.
2. Procese de management al performanţei aliniate profilelor posturilor şi obiectivelor strategice ale
Serviciului de Telecomunicații Speciale.

3. Procesele şi procedurile privind managementul carierei revizuite/actualizate.
4. Soluţii informatice dedicate proceselor de recrutare şi selecţie, evaluare, formare şi managementul
carierei, dezvoltate şi operaţionalizate.
5. Minim 650 persoane din cadrul STS instruite în domeniul managementului resurselor umane.
Valoarea totală a proiectului este de 19.457.982,66 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene
este de 16.341.565,46 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv 20.08.2019 – 20.07.2022.

Date de contact beneficiar
SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, București
Telefon: 021.315.21.27/ Fax: 021.202.21.08
Website: www.sts.ro
Date de contact parteneri
Academia de Studii Economice din București
Municipiul București, România, Piața Romană, nr. 6, cod poștal 010374, Sector 1,
Telefon / fax: 021 3191919 / 021 3191899
Website: www.ase.ro
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București
Municipiul Bucureşti, România, Str. Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, cod poştal 050141,
Telefon / fax: 0213354665 / 0213355763
Website: www.mta.ro
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Municipiul Sibiu, România, Str. Revoluției nr. 3-5, judeţul Sibiu, cod poştal 550170,
Telefon / fax: 0269432990 / 0269215554
Website: www.armyacademy.ro
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