AM POSDRU, reprezentată prin Direcţia de Monitorizare și Raportare, implementează proiectul
”Îmbunătățirea capacitații beneficiarilor de a implementa operațiuni co-finanțate prin axele
prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013” care se subsumează intervențiilor finanțate din DMI 7.1
pentru a asigura sprijinul necesar beneficiarilor (atât liderilor de parteneriat, cât și partenerilor
acestora) pentru o gestionare eficientă și eficace a proiectelor.

Obiectivul
general

Asigurarea sprijinului în vederea implementării eficiente şi eficace a
Fondului Social European prin POSDRU pentru perioada 2007-2013 prin
furnizarea de servicii de formare privind managementul şi implementarea
proiectelor şi de suport operaţional pentru beneficiarii acestui program
operaţional

Obiectivul
specific

Furnizarea și dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru
beneficiari în managementul proiectelor sub diferite aspecte în contextul
POSDRU 2007-2013. Se asigură astfel pentru beneficiarii și partenerii
acestora suportul adecvat corespunzător necesităților lor, îmbunătăţind
calitatea implementării proiectelor, precum și capacitatea organizațiilor de a
implementa proiecte cofinanţate prin POSDRU

Rezultatele şi indicatorii aferenţi ce se doresc a fi atinşi sunt:

Rezultatul 1

1.500 persoane (experți în cadrul organizaţiilor beneficiare POSDRU)
pregătite în implementarea proiectelor în contextul regulilor specifice FSE
și POSDRU prin sesiuni de instruire

Rezultatul 2

750 organizaţii reprezentând beneficiari POSDRU (solicitanţi/lideri de
parteneriat, parteneri) sprijinite în implementarea proiectelor prin sesiuni
de instruire

Rezultatul 3

4.000 persoane (experți în cadrul organizațiilor care gestionează proiecte
POSDRU) pregătite pentru implementarea proiectelor specifice pe care le
gestionează în contextul regulilor specifice FSE și POSDRU prin furnizare
de suport operaţional (tutorat)

Rezultatul 4

1.000 proiecte cofinanţate din axele prioritare 1-6 ale POSDRU sprijinite
prin activitatea de furnizare de suport operațional (tutorat)

Rezultatul 5

1 listă a celor mai frecvente întrebari și răspunsuri privind implementarea
proiectelor POSDRU (2 versiuni intermediare, 1 versiune finală

Rezultatul 6

1 raport cuprinzând descrierea principalelor aspecte problematice
identificate în implementarea proiectelor POSDRU, însoţite de
recomandări de soluţionare a acestora (2 versiuni intermediare, 1 versiune
finală)

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni şi a început în data de 14.10.1013, urmând a
se finaliza în aprilie 2015.
În primul trimestru de contract se vor organiza primele sesiuni de suport operaţional (tutorat),
pentru beneficiarii de proiecte din Regiunea Bucureşti – Ilfov. Cu sprijinul AM POSDRU şi OIuri (OI Bucureşti – Ilfov, OI MEN, OI CNDIPT şi OI ANOFM) a fost selectat un număr de 35
de proiecte pentru a beneficia de aceste sesiuni de tutorat în cursul lunii decembrie 2013,
conform calendarului1.
Sesiunile de tutorat sunt precedate de aplicarea unui chestionar adresat beneficiarilor selectaţi
prin care aceştia sunt invitaţi să precizeze tipul de intervenţie solicitat (achiziţii publice,
management financiar, aspecte de natură juridică, raportare tehnică, întocmire cerere de
rambursare, inclusiv cea finală, alte aspecte considerate a fi problematice) astfel încât discuţiile
să se concentreze pe nevoia punctuală a beneficiarului.
Beneficiarii pot semnala şi alte aspecte cu care s-au întâlnit pe parcursul implementării
proiectelor astfel încât acestea să constituie o bază pentru armonizarea unor eventuale puncte de
vedere diferite în aplicarea instrucţiunilor emise de AMPOSDRU.
Sesiunile de tutorat vor continua pe tot parcursul derulării proiectului iar din luna martie 2014
vor începe şi sesiunile de instruire.

1

Calendarul se actualizează zilnic pe măsură ce beneficiarii selectaţi răspund şi confirmă participarea la sesiunea
de tutorat

