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Activități de management și de coordonare a proiectului în 

august – septembrie 2015 
 

În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), au avut loc 
numeroase activități în cadrul componentei de Management și de coordonare a proiectului, 
în acest sens fiind acoperite mai multe direcții de acțiuni concrete, din care vom prezenta pe cele 
din cadrul perioadei 1 August – 17 Septembrie 2015. 

Astfel, au fost continuate ședințele periodice ale echipei de management, programate 
săptămânal, în care s-au stabilit și efectuat întâlniri între partenerii proiectului, aplicarea unui plan 
detaliat de activităţi şi organizarea și coordonarea echipei de implementare, a echipei de 
management. S-au avut în vedere, cu precădere, continuarea distribuirii de sarcini şi fixarea de noi 
responsabilităţi între membrii echipei de implementare, elaborarea unor decizii, proceduri interne 
şi a planificărilor săptamânale detaliate ale proiectului. De asemenea, s-au distribuit sarcinile şi 
responsabilităţile în rândul experţilor şi a echipei de management, realizîndu-se planul detaliat al 
activităţilor. 

În aceeași perioadă, au avut loc săptămânal întâlnirile Comitetului de coordonare și 
monitorizare, în care s-a urmărit și aplicat metodologia de implementare a fiecărei activități. În 
acest sens, s-a urmărit folosirea eficientă a experților contractați, prin adaptarea cantitativă a 
acestora la nevoile de instruire din proiect, utilizându-se rațional resurselor logistice achiziționate 
prin folosirea acestora numai în scopurile și activitățile prevăzute în proiect, asigurându-se și o 
inventariere periodică pentru ținerea evidenței; S-au stabilit și monitorizat atingerea unui set de 
indicatori de rezultat săptămânal,  comparându-se indicatorii de rezultat propuși cu cei realizați. 
S-au aplicat următoarele proceduri: analize în raport de obiectivele propuse (s-a analizat fiecare 
obiectiv în raport cu aspectele din Planul de acțiune al proiectului) și chestionarul de auto-evaluare 
(astfel, s-a monitorizat și s-au ajustat elementelor de performanță ale proiectului). 

În perioada mai sus menționată s-a efectuat coordonarea şi monitorizarea continuă a 
activităţilor de către echipa de management, prin revizuirea, evaluarea şi raportarea pe tot 
parcursul implementării proiectului, unde s-a avut în vedere, pe lângă cele menționate mai sus, 
corectarea problemelor apărute pe baza măsurilor identificate la etapa anterioară. Astfel, s-a 
asigurat managementul calității proiectului, luându-se în considerare toate prevederile legate de 
implementare a proiectelor POS DRU stabilite prin reglementările în vigoare. 

În data de 6 August 2015 membrii echipei de management au efectuat vizite de 
monitorizare și control în cele 4 regiuni, când s-au organizat și susținut examenele pentru 
cursurile de nivel I. Astfel, membrii echipei de management au efectuat vizite de monitorizare și 
control cu ocazia sesiunilor de înscrieriere în datele de 25 August 2015 în Brăila, 27 August 2015 
în Turda, 2 Septembrie 2015 în Tîrgoviște și 12 Septembrie 2015 în Roman. 

În ceea ce privește cerințele juridice, în perioada de raportare,  1  August – 17 Septembrie 
2015, au intervenit următoarele: 
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1. În data de 04.08.2015 s-a înregistrat Notificarea nr. 2 la contractul de finantare de la 
CNDIPT POSDRU care prevede: înlocuirea Coordonatorului campanie constientizare, aprobată 
și comunicată prin adresa înregistrată la CNDIPT OIPOSDRU cu 14704/04.08.2015; 
- În data de 19.08.2015 s-a aprobat Actului Aditional nr. 1 la contractul de finantare de la 
CNDIPT POSDRU si comunicat prin adresa nr.15506 din data de 20.08.2015 care prevede: a. 
Durata proiectului a fost modificată de la 10 luni la 9 luni; b. A fost suplimentată echipa de 
implementare cu o poziție de  Asistent coordonator campanie conștientizare, pe perioada de 6 luni 
de implementare; c. S-a modificat conținutul liniei 1.1.17 - 1.1.28 Formatori - min. 12, alocate 
inegal L3-L9, în sensul că orele de formare profesională în cadrul proiectului vor fi repartizate 
inegal; d. La Justificarea bugetului secțiunea transport pentru activitatea de formare profesională, 
înregistrare grup țintă, activitatea de monitorizare,  de conștientizare, de management, se adaugă 
transport cu avionul/ transport rutier în comun (autobuz, maxitaxi) din Bucureşti (BI) în/ din 
localităţi regiunea NE și NV  sau în/  localitatea de domiciliu a personalului propriu catre regiunea  
NE si NV; e. S-a suplimentat numărul de evenimente de conștientizare, informare și mediatizare; 
f. S-a suplimentat lista personalului administrativ cu două posturi de Secretari; g. S-a suplimentat 
numărul de seminarii de informare / conștientizare / mediatizare la 9 (inițial fiind stabilit un număr 
de 5 seminarii). 

În ceea ce priveste achizițiile publice, pentru perioada de referință 1 August – 17 
Septembrie 2015, precizăm că s-au incheiat contracte pentru: a. Servicii de inchiriere Săli la 
Târgoviste, la Brăila, la Roman și la Turda; b. S-au asigurat servicii de tipărire și livrare- materiale 
cursuri; c. S-au derulat achizițiile de papetărie, Procedură piese și accesorii pentru fotocopiatoare; 
Procedură achiziții de servicii de catering pentru seminarul de informare / conștientizare / 
mediatizare de la Comănești, județul Bacău. 

Procedurile de achiziție au respectat principiile nediscriminării și tratamentului egal, 
recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității, eficienței utilizării fondurilor publice și 
asumării răspunderii. 

Conform Procedurii de Management, adoptată la nivelul Fundaţiei Lumina – Instituții de 
Invățămant şi a partenerilor săi, activităţile de management și coordonare de proiect au avut un 
caracter continuu, pentru a se asigura, în acest fel, implementarea proiectului în condiţii 
corespunzătoare. 

Toate aceste activități au făcut parte integrantă în Raportul Tehnico-Financiar trnsmis 
forurilor de management POSDRU. 
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