
Seminar regional:  

„Fonduri europene pentru resurse umane. Cum poţi obţine finanţare în 

2010?” 
  

 Pe data de 22 iulie 2010, începând cu orele 9.30, Sala mare a Hotelului „Jiul” a găzduit Seminarul 

„Fonduri europene pentru resurse umane. Cum poţi obţine finanţare în 2010?”, organizat de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), Ziarul „Financiarul”, cu sprijinul Secretariatului 

Tehnic al Pactului Sud-Vest Oltenia.  

 În cadrul lucrărilor seminarului, doamna Anca Cristina Zevedei, director general al AM POSDRU a 

făcut precizări referitoare la axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie pentru care vor fi lansate 

cereri de propuneri de proiecte, precum şi la alocările financiare aferente anului 2010. 

 De asemenea, domnia sa  a făcut cunoscute schimbările privind mecanismul de implementare a 

proiectelor finanţate din Fondul Social European (FSE) prin POSDRU, respectiv:  

 modificarea metodologiei de evaluare a cererilor de finanţare, optându-se pentru evaluarea 

continuă pentru  a permite aplicarea principiului „primul venit, primul servit” 

 nu se mai solicită documente suport în evaluare, introducându-se posibilitatea aprobării 

condiţionate (cu completări ulterioare, în cazul neclarităţilor) 

 acordul de parteneriat, anexă la cererea de finanţare,  poate fi depus şi în copie, împreună cu 

anexele 1-5 

 termen de semnare a contractului de finanţare: 3 săptămâni 

 schimbarea mecanismului de prefinanţare (o singură tranşă de 30% după semnarea contractului 

de finanţare, cu obligativitatea rambursării în termen de 6 luni de la semnarea contractului) 

 activarea OIR POSDRU, componenta consiliere şi consultanţă,  prin constituirea de grupuri de 

lucru cu actuali şi potenţiali beneficiari la nivel regional 

 mărirea  procentului de subcontractare de la 30% la 49% 

 eficientizarea modului de comunicare între AM POSDRU/OI POSDRU şi beneficiari, optându-se 

pentru corespondenţa electronică, prin e-mail. 

 În cadrul reuniunii au mai luat cuvântul doamna Mirela Trocan, sef serviciu contractare din 

cadrul OIR POSDRU SV Oltenia şi domnul Mihai Mangra, vicerector al Universităţii din Craiova, care au 

prezentat proiectele pe care le gestionează la nivelul instituţiei reprezentate. 

 Intervenţia doamnei Oana Rodica Gherghinescu, manager proiect, directorul Secretariatului 

Tehnic  Sud-Vest Oltenia (STPSV) s-a concentrat pe accentuarea celor două concepte promovate de STP 

la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv: parteneriatul şi absorbţia. Domnia sa a făcut  
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cunoscut faptul că STP sunt structuri tehnice înfiinţate în scopul eficientizării pactelor deja existente la 

nivelul celor 8 regiuni încă din anul 2006, activitatea acestora îndreptându-se în principal către: 

 elaborarea, implementarea şi monitorizarea PRAO  

 identificarea nevoilor concrete, specifice ale regiunii 

 stabilirea de parteneriate (baze de date cu potenţiali parteneri din România şi Uniunea 

Europeană) 

 sprijin pentru membrii Pactului în elaborarea cererilor de finanţare (servicii de consultanţă) 

 

 Sesiunea de întrebări a permis participanţilor să intre în dialog direct cu reprezentaţii AM 

POSDRU de la nivel central şi local/regional, pentru clarificări centrate pe implementarea proiectelor 

deja contractate. 

 

Sinteză realizată de prof. Mihaela Brumar, director CCD Dolj 


