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RAPORT TEHNIC Nr. 16V2 - Final 

Perioada de referință1: 09.12.2021 – 26.01.2022 

In perioada 14.01.2021 – 08.12.2021 proiectul a fost suspendat 

Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate 
Beneficiar: Comuna Bîrca 
Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” 
Contract de finanțare nr. POCU/20/4/2/101916 
Cod SMIS: 101916 

Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” 

Codul proiectului: 101916 

Valoare: 20.775.727,32 

Data începerii proiectului: 04.09.2017 

Data finalizării proiectului: 26.01.2022 

Organism Intermediar 
Regional /  

Organism Intermediar 

Organismul Intermediar pentru Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

Adresă: Craiova, Dolj, Str. Imparatul Traian nr. 5A 

Persoană de contact: Monica Nastasa – Director 

Nr. telefon: 0351/44.22.03 

Nr. fax: 0351/44.22.02 

E-mail: office@oirsvfse.ro 

[Beneficiar] Comuna Bîrca 

Adresă (sediu social +locații 
de implementare ale 
activităților proiectului): 

Primaria Comunei Bîrca - Str. Mihai Viteazu nr. 257, 
Comuna Bîrca județul Dolj, cod postal 207055, România 

Liceul Teoretic Adrian Paunescu Barca - Str. Strada Mihai 
Viteazul nr. 259, , judetul Dolj, cod postal 207055, România 

1 Perioada este determinată de perioada de implementare a activităților proiectului. 

mailto:office@oirsvfse.ro
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2. OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 16-25 de ani din 
comunitatea marginalizata 
3. OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698 membri ai 
grupului tinta din comunitatea marginalizata 
4. OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata 
5. OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 205 
locuri de munca pentru membrii comunitatii marginalizate 
6. OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona marginalizata si 
oferirea de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de afaceri 
7. OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite in cadrul 
proiectului 
8. OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 33 case si 
alimentarea cu energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri fotovoltaice) 
9. OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 698 membri 
ai comunitatii marginalizate in care se implementeaza proiectul 
10. OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in vederea implicarii 
active a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor marginalizatilor 
11. OS11 – Management, monitorizare a proiectului si achizitii publice 
12. OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii implementate prin proiect 
 
Tipul proiectului: 

• Naţional 
 
Clasificarea domeniilor: 

• Rural 
 
Locaţia proiectului: 

o România  
o Regiunea/regiunile: Sud-Vest Oltenia  
o Judeţ/judeţe: Dolj 

 
 
Indicatori atinşi: 

Indicator (comuni FSE/ILMT 
și specifici de program) 

Valori aprobate/ 
revizuite (conform 
CF)* 

Valoare raportată la 
ultimul RT          
04.09.2017-13.01.2021 

Valoarea realizată în 
perioada de raportare 

 09.12.2021-26.01.2022 

Valoare  în perioada 
curentă (agregată) 

04.09.2017-26.01.2022 

Denumire ID UM Total B F Total B F Total B F Total B F 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială  din 
comunitățile 
marginalizate 
care dobândesc o 
calificare la 
încetarea 
calității de 
participant 

4S
37 

Nr. 680   33 19 14 560 226 334 593 245 348 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 4/243 

4 

F-PO-DGPECU-12.06 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care dobândesc o 
calificare la 
încetarea 
calității de 
participant, din 
care: - Din zona 

rurală 

4S
37
.1. 

Nr. 680 33 19 14 560 226 334 593 245 348 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care dobândesc o 
calificare la 
încetarea 
calității de 
participant, din 

care: - Roma 

4S
37
.2. 

Nr. 68 1 0 1 212 107 105 213 107 106 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care au un loc de 
muncă, inclusiv 
cele care 
desfășoară o 
activitate 
independentă, la 
încetarea 
calității de 
participant 

4S
38 

Nr. 205 35 21 14 133 59 72 168 80 86 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care au un loc de 
muncă, inclusiv 
cele care 
desfășoară o 
activitate 
independentă, la 
încetarea 
calității de 
participant, din 
care: - Din zona 
rurală 

4S
38
.1. 

Nr. 205 35 21 14 133 59 72 168 80 86 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care au un loc de 
muncă, inclusiv 
cele care 
desfășoară o 
activitate 

4S
38
.2. 

Nr. 21 1 0 1 63 41 22 64 41 23 
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independentă, la 
încetarea 
calității de 
participant, din 
care: - Roma 

Servicii 
funcționale  
oferite la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială 

4S
39 

Nr. 3 3 0 3 

Servicii 
funcționale  
oferite la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială, din care: 

- Din zona rurală 

4S
39
.1. 

Nr. 3 3 0 3 

Servicii 
funcționale  
oferite la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială, din care: 
- Servicii 
medicale 

4S
39
.2. 

Nr. 1 1 0 1 

Servicii 
funcționale  
oferite la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială, din care: 
- Servicii sociale 

4S
39
.3. 

Nr. 1 1 0 1 

Servicii 
funcționale  
oferite la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială, din care: 
- Servicii socio-
medicale 

4S
39
.4. 

Nr. 1 1 0 1 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
care beneficiază 
de servicii 
integrate  

4S
43 

Nr. 885 686 284 402 886 387 499 
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Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială  (din 
comunitățile 
marginalizate 
care beneficiază 
de servicii 
integrate, din 
care: - Din zona 
rurală 

4S
43
.1. 

Nr. 885   686 284 402    886 387 499 

Persoane aflate 
în risc de sărăcie 
şi excluziune 
socială  (din 
comunitățile 
marginalizate 
care beneficiază 
de servicii 
integrate, din 
care: - Roma 

4S
43
.2. 

Nr. 89   108 47 61    272 133 139 

 

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin 

4S
44 

Nr. 3   3   0   3   

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin, din care: 
- Din zona rurală 

4S
44
.1. 

Nr. 3   3   0   3   

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin, din care: 
- Servicii 
medicale 

4S
44
.2. 

Nr. 1   1   0   1   

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin, din care: 
- Servicii sociale 

4S
44
.3. 

Nr. 1   1   0   1   

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 

4S
44
.4. 

Nr. 1   1   0   1   
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excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin, din care: 
- Servicii socio-

medicale 

Comunități 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin 

4S
45 

Nr. 1   1   0    1   

4S45.1. 
Comunități 
marginalizate 
aflate în risc de 
sărăcie şi 
excluziune 
socială care 
beneficiază de 
sprijin, din care: 

- Din zona rurală 

4S
45
.1. 

Nr. 1   1   0    1   

 
 
 
Grup ţintă în perioada raportată: 
 

Categorie 
Grup ţintă 

Valoare prognozată2 

Valoare realizată până la 
ultimul RT aprobat3 
Perioada 04.09.2017-
13.01.2021 

Valoare realizată în perioada de 
raportare 4 
Perioada 09.12.2021-
26.01.2022 

Persoane aflate în risc 
de saracie si 
excluziune sociala 

Femei  Bărbaţi  Femei Bărbaţi  Femei Bărbaţi 

187 elevi 75 112 132 123 0 0 

698 de adulti si tineri 
intre 16-25 ani 

280 418 435 335 0 0 

*Barbosu Carmen Daniela, a fost raportata in cadrul RT 9, insa a fost omisa transmiterea 
acestuia in POCUForm 
*Cimpeanu Alina, 26.10.2020, a fost raportata in cadrul RT 14, insa a fost omisa 
transmiterea acestuia in POCUForm; 
*Patru Mihaela, 26.10.2020, a fost raportata in cadrul RT 14, insa a fost omisa 
transmiterea acestuia in POCUForm; 
Urmatorii beneficiarii au fost omisi in a fi raportati la Rapoartele tehnice depuse 
anterior: 
Alecu Cornelia, 21.09.2020 
Arnautu Alexandru Sergiu Ionut, 21.09.2020 
Babolea Darius, 19.10.2017 
Florea Mihaela, 15.09.2020 

 
2 Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu 

ultimele modificări (Acte Adiţionale) 
3 Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la 

ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…). 
4 Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare 
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Calafeteanu Florentina, 15.09.2020 
Calafeteanu Florina-Nicoleta, 10.09.2019 
Calin Constantin, 30.10.2017 
Caragica Sorinel, 19.02.2020 
Balteanu Stefanut, 15.09.2020 
Cimpeanu Gheorghe, 15.09.2020 
Ciobanu Nina-Elena, 10.09.2019 
Ciobanu-Cimpeanu Ionut David, 10.09.2019 
Deliu Aurelian Mihai. 15.09.2020 
Dervesteanu Stefan, 19.02.2020 
Dudoiu Ana-Maria, 15.09.2020 
Dudoiu Alin, 10.09.2020 
Dumitru Marius Armando, 19.09.2020 
Dumitru Alina, 19.09.2020 
Gavanescu Valentina, 20.09.2020 
Gidar Ionela, 19.02.2020 
Popi Andreea, 25.03.2020 
Mihai Alin Marius, 10.09.2019 
Stanoiu Karina Mihaela, 15.09.2020 
Patru Ana Maria, 01.09.2018 
Patru Irinel, 01.09.2018 
Pisoi Florinel, 15.09.2020 
Pisoi Ileana, 15.09.2020 
Radu Oana Maria, 11.09.2020 
Sandu Eugen Gabriel, 15.09.2020 
Stoenac Luca Constantin, 15.09.2020 
Stoenac Cristina Ileana, 15.09.2020 
Virtosu Ariana Roberta, 21.09.2021 
Virtosu Carmen, 21.09.2021 
 
 
Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă pentru 
fiecare persoană nou introdusă în proiect și alte documente conform Ghidului 
Solicitantului. 

2. PROGRESUL PROIECTULUI  

 
2.1. Alte aspecte contractuale 

[notificari/acte adiţionale aprobate/respinse si o scurta descriere a modificarilor 
intervenite de la inceputul implementarii pana la sfarsitul perioadei de raportare] 
 
[acte adiţionale]: 
 
- Act aditional nr. 1 din 19.10.2017 – aprobat 
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Prin actul aditional nr. 1 s-a corelat Acordul de Parteneriat cu prevederile art. 34 
alin(4)c), (4)d) HG93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG 40/2015 modificata prin OUG 49/2017. 
- Act aditional nr. 2 din 07.12.2017 – aprobat 
Prin actul aditional nr. 1 s-au corelat, modificat si actualizat sectiunea Resurse umane 
implicate din Cerera de finantare si s-au notificat spre aprobare pentru posturile declarate 
vacante in etapa de contractare urmatoarele persoane: Mirsanu Neluta - Expert Comisie 
Locuire; Opri Florica Alina - Expert Comisie Locuire; Opri Claudiu - Expert Comisie Locuire; 
Dinut Claudia Codruta – Exper Locuire. 
Totodata avand in vedere solicitarile de retragere din proiect pentru doamnele Gongea 
Anca–Ileana si Manda Mirela-Georgeta din functiile Consilier scolar si Personal didactic 
aferente P1 - Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, s-au notificat spre aprobare: Vîrtosu 
Mihaela - Personal Didactic si Munteanu Amelia – Consilier Scolar. 
- Act aditional nr. 3 din 15.03.2018 – aprobat 
Prin actul aditional nr. 3 s-a modificat Anexa 1 „Contract de finantare - Conditii 
specifice”, alineatul (2) al articolului (3) – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR, privind 
cheltuielile indirecte „...in rata forfetara de maxim 15 % din costurile directe eligibile 
cu personalul...”. Conform Decizie AMPOCU nr. 14453/27.02.2018. 
- Act aditional nr. 4 din 11.09.2018 – aprobat 
Prin actul aditional nr. 4 s-a modificat Anexa 1 „Contract de finantare - Conditii 
specifice”, alineatul (9) al articolului 7  „Modificarea Contractului de Finanțare” se 
completează și va avea următorul cuprins: “(9) Notificarea va intra în vigoare şi va 
produce efecte juridice începând cu a 11 (unsprezece)-a zi de la data înregistrării acesteia 
de AMPOCU/OI responsabil dacă nu s-au solicitat beneficiarului clarificări sau dacă 
notificarea nu este respinsă de AMPOCU/OI responsabil. 
Prin excepție, notificarea poate să intre în vigoare și va produce efecte juridice de la data 
transmiterii de către OIR/OI a unei informări privind acceptarea notificării, dacă aceasta 
este emisă anterior termenului de 10 zile.”. 
- Act aditional nr. 5 din 08.11.2018 – aprobat  

Prin actul adiLa capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, se modifica sectiunile: Obiective 
Proiect, Rezultate asteptate, Grup tinta, Activitati previzionate si se inlocuiesc cu 
sectiunile din memoriul justificativ care formeaza Anexa nr. 1 la prezentul Act Aditional. 
La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, se modifica sectiunea „Buget - Activitati si 
cheltuieli” si se inlocuieste cu sectiunea ce constituie Anexa nr. 2 la prezentul Act 
Aditional. 
-   Act aditional nr. 6 din 08.11.2018 – aprobat  
Prin actul aditional la  capitolul „ACTIVITATI PREVIZIONATE”, subactivitatea A.2.3. 
“FPC(calificare) pentru membrii comunitatii marginalizate prin programe FPC” si la 
capitolul “Bugetul proiectului ” se modifica sectiunea “Buget-Activitati si cheltuieli” si se 
inlocuiesc cu sectiunile ce constituie Anexa nr.1-Cererea de finantare generata din MySmis 
in urma operarii modificarilor propuse prin Memoriu Justificativ. 
-Act additional nr. 7 din 12.12.2019-aprobat 
Prin actul aditional nr .7 În temeiul Art. 10 - Modificări și completări din contractul de 
finantare și art. 7 - Modificarea contractului de finanțare din Contractul de finanțare – 
Condiții specifice, se modifica Contractului de Finanțare nr. 52406/01.09.2017. 
Prin acesta se doreste prelungirea activitatilor A2.1 Ucenicie la locul de munca si A3.1 
Asistenta pentru initierea unei afaceri pana in luna 36 de implementare, Marirea valorii 
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subventiei pentru ucenici si angajatii subventionati, de la 1100, respectiv 900 de lei, pana 
la 2250 lei,introducerea unui expert grup tinta  
 
-Act aditional nr. 8 din 15.06.2020-respins  
Prin acest aditional se propune prelungirea A2.2 Sprijin pentru gasirea unui loc de munca 
prin sesiuni de Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii, 
A2.3 Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC, A5.2 Lucrari de reabilitare, 
izolatie termica si încalzire a locuintei, extinderi de camere, imbunatatirea igienei 
locuintelor si spatiilor conexe, utilizare energie regenerabila 
Prin actul adtional se adauga  textul ” Pentru respectarea dreptului egalitatii de sanse, la 
cursurile de formare profesionala vor putea participa atat membrii Grupului tinta cu studii 
de nivel 1, cat si de nivel 2. Mentionam ca participantii cu nivel de studii ISCED 1 vor 
participa la 2 cursuri de nivel 1.  
 
Act aditional nr. 9 din 20.08.2020-aprobat 
Prin Actul additional nr. 9, s-au adus urmatoarele modificari: 
- S-au prelungit activitatile A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A3.1, A4.1, A5.2, A6.1, A6.2, 

A7.1, A8.1, A8.2, A9.1, A9.2, A10.1, pana in luna 42 de implementare, ca urmare a faptului 

ca acestea au suferit intarzieri; 

- Ca urmare a prelungirii perioadei de implementare, sau adus modificari asupra bugetului 

pentru Beneficiar si Parteneri. 

 
 
[notificări]: 
 
- Notificarea nr. 1 din 25.09.2017 - aprobat 
Prin notificarea nr. 1 s-a corelat perioada de implementare a proiectului in conformitate 
cu data semnarii Contractului de Finantare; 
- Notificarea nr. 2 din 30.10.2017 – aprobat 
Prin notificarea nr. 2 s-au introdus experti pentru posturile declarate vacante in etapa de 
contractare: Asistent medical comunitar - Virtosu Aurelia Elena,  Mediator sanitar - Ghita 
Cristina, Expert ocupare - Nicolau Alexandru, Coordonator Program Ucenicie - Mazilescu 
Raluca si inlocuirea persoanei aprobate în faza de contractare pentru postul Manager de 
proiect - Urtila Cristinel cu Glavan Marius; 
- Notificarea nr. 3 din 19.12.2017 – respins 
Prin notificarea nr. 3 s-a dorit actualizarea sectiunii “Activitati previzionate”, “Activitate: 
A5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru membrii grupului tinta din 
comunitatea marginalizata”, subactivitatea “A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor 
beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire”, respectiv modificarea perioadei de 
implementare a activitatii A5.1 din “ 4 Septembrie 2017 - 3 Ianuarie 2018” in “04 februarie 
2018 – 3 iunie 2018”. – nu s-a raspuns in timp util la solicitare de clarificari nr.1 si 
notificarea a fost respinsa in data de 15.01.2018; 
- Notificarea nr. 4 din 26.01.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr. 4 s-a actualizat sectiunea “Activitati previzionate” si anume 
prelungirea activitatii A1.1 prin adaugare la descrierea acesteia lunile L5, L6, L7; si 
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replanificarea activitatii A5.1 din “4 Septembrie 2017 - 3 Ianuarie 2018” in “04 februarie 
2018 – 3 iunie 2018; 
- Notificarea nr. 5 din 21.03.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr. 5 s-a actualizat sectiunea “Activitati previzionate” si anume corelarea 
descrierii subactivitatilor din cadrul activitatii A7, cu perioada calendaristica de 
implementare, respectiv: 
-A7.1 - „Perioada de desfasurare a activitatii in cadrul proiectului: atelierele si campaniile 
online cu T1, T2, T3, T4, T5 si T6 – Lunile 4-36” 
-A7.2 - „Desfasurarea activitatii: seminar 1, seminar 2, seminar 3, seminar 4, seminar 5 si 
seminar 6 – Lunile 6-33” 
- Notificarea nr. 6 din 04.06.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr.  6 a avut loc actualizarea sectiunii “Activitati previzionate”, 
“Activitate: A5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru membrii grupului 
tinta din comunitatea marginalizata”, subactivitatea “A5.1 Selectarea gospodariilor ce 
vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire”, respectiv prelungirea perioadei de 
implementare a activitatii A5.1 din “ 4 Septembrie 2017 - 3 Iunie 2018” in “04 Septembrie 
2017 – 3 August 2018”. Deasemenea in cadrul descrierii acestei activitati este mentionat 
la final urmatorul paragraf, care este necesar a fi modificat in concordanta cu perioada 
calendaristica, din „Perioada de desfasurare a activitatii in cadrul proiectului: Anul 1: 
Luna 1 – Luna 9” in „Perioada de desfasurare a activitatii in cadrul proiectului: Anul 1: 
Lunile 1 – 11” 
- Notificarea nr. 7 din 20.06.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr.  7 a avut loc inlocuirea dnei Valentina VASILE din functia expert 
antreprenoriat, din motive personale, cu dna Anca CRISTEA, pentru a se putea continua 
desfasurarea activitatii fara alte intarzieri; 
- Notificarea nr. 8 din 30.08.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr. 8 a avut loc introducerea in proiect a sase persoane, si anume: Voicu 
Sanda – Expert formare teorie (P2), Ghivercea Valeria – Expert formare practica (P2), 
Iancu Gabriela – Expert formare practica (P2), Draghici Virginia Mariana – Expert formare 
teorie (P2), Marciu Darius Adrian – Expert formare practica (P2), Radu Cristina Stefana -  
Expert formare practica (P2).  
- Notificarea nr. 9 din 11.09.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr. 9 a avut loc inlocuirea in proiect a doua persoane: Brindusoiu Silvia – 
Personal didactic (P1) care o inlocuieste pe Petre Alina – Personal didactic (P1), Vaduva 
Georgeta – Personal didactic (P1) care o inlocuieste pe Predutoiu Nicoleta – Personal 
didactic (P1).  
 - Notificarea nr. 10 din 25.10.2018 – aprobat 
Prin notificarea nr. 10 a avut loc inlocuirea in proiect a doamnei Ghivercea Valeria pentru 
rolul expert formare practica cu doamna Voicu Sanda. 
-Notificarea nr. 11 din 26.09.2019 – aprobat 
Prin notificarea 11 a avut loc inlocuirea in cadrul proiectului a doamnei Bondoc Cristina 
din functia Personal Didactic cu  domnul Macesanu Stefan, pentru a se putea continua 
desfasurarea activitatii fara alte intarzieri 
-Notificarea nr. 12 din 30.01.2020 – aprobat 
Prin notificarea nr. 12 a avut loc introducerea in proiect a opt persoane, si anume:  
-Cirstea Florina- Expert formare teorie si practica la cursul de formare profesionala-
Patiser 
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-Burci Veronica- Expert practica la cursul de formare profesionala-Patiser 
-Dumitru Ana-Maria- Expert formare teorie si practica la cursul de formare profesionala-
Lucrator in comert 
-Popa Mihaela- Expert practica la cursul de formare profesionala- Lucrator in comert 
-Patru Ionela- Expert formare teorie si practica la cursul de formare profesionala- Lucrator 
in finisarea textilelor si a pielii 
-Bogdan Florica Expert practica la cursul de formare profesionala- Lucrator in finisarea 
textilelor si a pielii 
-Calin Cluadia-Carmen- Expert formare teorie si practica la cursul de formare 
profesionala- Lucrator in finisarea textilelor si a pielii-grupa II 

-Ionescu Daniela- Expert practica la cursul de formare profesionala- Lucrator in finisarea 
textilelor si a pielii-grupa II 

-Notificarea nr. 13 din 06.02.2020 – aprobat 

Prin notificarea nr. 13 a avut loc introducerea echipa de implementare a domnului 
Gheorghe Gabriel in functia de Expert animator Grup Tinta din partea Partenerului 3, 
respectiv Institutul de Economie Nationala. 
 

-Notificarea nr. 14 din 13.03.2020 – aprobat 

Prin notificarea nr.14 s-a inlocuit in echipa de implementare a doamnei  CALIN CLAUDIA 
CARMEN in functia de Expert formare teorie din partea Partenerului 2, cu doamna IONESCU 
DANIELA in functia de Expert formare teorie. 
 
-Notificarea nr. 15 din 13.03.2020 – aprobat 

Prin notificarea nr.15 s-a inlocuit  in echipa de implementare a domnului NICOLAU 
ALEXANDRU in functia de Expert OCUPARE  din partea Partenerului 2, cu doamna ABALUTA 
MIHAELA. 
 
-Notificarea nr. 16 din 03.08.2020 – aprobat 
Prin notificarea nr. 16, s-a prelungit perioada de implementare a activitatilor A 2.2, A 2.3 
si A 5.2, respectiv, pana in luna 36. 
 
-Notificarea nr. 17 din 22.09.2020 – aprobat 
Prin notificarea nr. 17, s-a inlocuit personalul didactic, Macesanu Stefan, cu dna Predoiu 
Nicoleta. 
 
- Notificarea nr. 18 din 17.11.2020 – aprobat 
Prin notificarea nr. 18, s-a inlocuit Expertul Ocupare, Abaluta Mihaela, cu doamna Abaluta 
Iulia-Luminita.  
Notificarea nr.19 din 14.01.2022 – aprobat 
Prin notificarea nr. 19 s-a actualizat Graficul de activitati dupa perioada de suspendare a 
proiectului. 
 
 
 
[înștiințări]: 
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- Instiintarea nr. 1 din 14.09.2017 - aprobat 
Prin instiintarea nr 1. s-au corelat Planul de Achizitii si Graficul de depuneri a cererilor 
de prefinantare/plata/rambursare, in conformitate cu Contractul de Finantare. 
- Instiintarea nr. 2 din 18.10.2017 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 2 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare. 
- Instiintarea nr. 3 din 02.11.2017 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 3 a fost revizuit Planul de achizitii conform clarificarilor OIR SV 
Oltenia, cu nr. 4174/30.10.2017. 
- Instiintarea nr. 4 din 24.11.2017 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 4 a fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare conform art.15, alin(4) din Ordonanta 27/2017 de 
modificare si completare OUG nr. 40/2015 
- Instiintarea nr. 5 din 11.01.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 5 s-a solicitat prelungirea termenului de raspuns la Solicitarea de 
clarificari nr.1 aferenta Raportului tehnic nr.1 si pentru Solicitarea de clarificari nr.1 
aferenta Cererii de rambursare aferenta Cererii de prefinantare nr.1 pana in data de 
17.01.2018. 
- Instiintarea nr. 6 din 17.01.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 6 a fost revizuit Planul de achizitii in versiunea 3, conform Solicitarii 
de clarificare nr.1 pentru Raportul tehnic nr.1;  
- Instiintarea nr. 7 din 07.02.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 7 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 8 din 22.02.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 8 a fost revizuit Planul de achizitii in versiunea 4; 
- Instiintarea nr. 9 din 27.02.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 9 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 10 din 15.03.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 10 a fost revizuit Planul de achizitii in versiunea 5; 
- Instiintarea nr. 11 din 15.03.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 11 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 12 din 20.03.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 12 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 13 din 13.04.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 13 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 14 din 24.05.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 14 a fost solicitata retragerea Cerererii de rambursare nr.5 depusa 
inainte de expirarea termenului de 10 zile dupa depunerea RT. 
- Instiintarea nr. 15 din 31.05.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 15 a fost revizuit Planul de achizitii in versiunea 5; 
- Instiintarea nr. 16 din 21.06.2018 – aprobat 
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Prin instiintarea nr. 16 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 17 din 28.06.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 17 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 18 din 17.07.2018 – aprobat 
Prin instiintarea nr. 18 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 19 din 08.08.2018 
Prin instiintarea nr. 19 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 20 din 29.08.2018 
Prin instiintarea nr. 20 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 21 din 01.10.2018  
Prin instiintarea nr. 21 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr. 22 din 17.10.2018 
Prin instiintarea nr. 21 s-a informat ca au fost incarcate in modulul Achizitii din MySMIS, 
urmatoarele proceduri de achizitie, care au fost finalizate: servicii de inchiriere vehicul, 
servicii de catering – asigurare hrana participanti activitati educatie, servicii de catering 
– asigurare hrana participanti cursuri formare, servicii formare profesionala – cursuri 
formare/calificare, servicii formare profesionala – cursuri initiere. 
- Instiintarea nr. 23 din 17.10.2018 
Prin instiintarea nr. 23 fost actualizat Graficul de depuneri a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare; 
- Instiintarea nr 24 din 06.11.2018 – crearea unei adrese de mail specifice proiectului 
-Instiintarea nr 25 din 19.11.2018 – modificarea Graficului estimativ al cererilor de 
prefinantare, plata, rambursare 
-Instiintarea nr 26 din 21.01.2019 – Revizuirea planului de achizitii 
-Instiintarea nr 27 din 29.01.2019 – modificarea Graficului estimativ al cererilor de 
prefinantare, plata, rambursare 
-Instiintarea nr 28 din 13.06.2019-solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente Raportului Tehnic nr.7 
-Instiintarea nr 29 din 12.07.2019-solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari nr.2 aferente Raportului Tehnic nr.7 si a scrisorii de clarificari 
aferente Cererii de plata nr.3 
-Instiintarea nr 30 din 18.07.2019- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari nr.2 aferente Cererii de plata nr.3 
-Instiintarea nr 31 din 22.07.2019- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente Cererii de rambursare nr.13 
-Instiintarea nr 32 din 5.09.2019- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente Raportului Tehnic nr.8 
- Instiintarea nr 33 din 1.11.2019- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente Cererii de rambursare nr. 15 
Instiintarea nr 34 din 18.12.2019- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente Cererii de plata nr.6 
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Instiintarea nr 35 din 10.03.2020- solicitare de prelungire a termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari aferente raportului tehnic nr.10. 
Instiintarea nr 36 din 13.08.2020 – solicitare prelungire termen raspuns la scrisoarea de 
clarificari nr. 18026112.08.2020, trasnmiterea unor informatii suplimentare documentelor 
aferente achizitiei de furnizare produse igiena personala. 
Instiintarea nr 38 din 21.08.2020 – solicitare prelungire termen raspus la de clarificari 
nr.l aferenta Cererii de Rambursare nr 23 
Instiintarea nr 39 din 27.08.2020 – solicitare prelungire termen de raspuns la 
clarificarea nr 19071/25.08.2020, ce face referire la trasnmiterea unor informatii 
suplimentare documentelor aferente achizitiei de furnizare produse igiena personala. 
Instiintarea nr 40 din 10.09.2020 - solicitare prelungire termen de raspuns la 
clarificarea nr 20548109.09.2020, ce face referire la trasnmiterea unor informatii 
suplimentare documentelor aferente achizitiei de furnizare produse igiena personala. 
Instiintarea nr 41 din 15.10.2020 - solicitare modificare denumire Partener 2 din 4Mare 
Elisium SRL-D in 4Mare Elisium SRL. 
Instiintarea nr 42 din 08.12.2020 - solicitare prelungire termen raspus la scrisoarea de 
clarificari de clarificari nr. 29259/04.12.2020, transmiterea documentelor care au stat la 
baza modificarii contractului de prestari servicii de catering.  
Instiintarea nr 43 din 14.12.2020 – solicitare de retragere a Cererii de rambursare nr. 
25. 
Instiintarea nr 44 din 23.12.2020 – solicitare prelungirii termenului de raspuns la 
scrisoare de clarificari 30849/21.12.2020 privind achizitia de “Servicii de catering”. 
Instiintarea nr 45 din 04.01.2021- solicitarea prelungirii termenului de raspuns la 
scrisoarea de clarificari nr. 30849/21.12.2020 privind achizitia de “servicii de catering”. 
Instiintarea nr 46 din 20.01.2021 – solicitare prelungire termen de raspuns la scrisoarea 
de clarificari nr. 1629/18.01.2021, privind achizitia de “Servicii de catering” 
Instiintarea nr 47 din 05.03.2021 – solicitare prelungire termen de raspuns la scrisoarea 
de clarificari nr. 6095/02.03.2021, privind achizitia de formare profesionala.  
Instiintarea nr 48 din 17.03.2021 – solicitare de retragere a Cererii de prefinantare nr. 
11. 
Instiintarea nr 49 din 01.04.2021 – solicitare de prelungire termen de raspuns la 
scrisoarea de clarificari nr. 8744/29.03.2021, privind Raportul tehnic Nr. 15. 
Instiintarea nr 50 din 14.04.2021 – solicitare de retragere Cerere de rambursare nr. 30.  
Instiintarea nr 51 din 28.05.2021 – solicitare de retragere termen de raspuns scrisoare 
de clarificari nr. 15826/25.05.2021, privind Cererea de rambursare nr. 36. 
Instiintarea nr 52 din 04.06.2021 -  solicitare privind retragerea pentru Cererea de 
rambursare nr. 37. 
Instiintarea nr 53 din 10.06.2021 – informare depunere graphic de depunere al Cererilor 
de rambursare. 
Instiintarea nr 54 din 12.07.2021 – solicitare de prelungire termen de raspuns la 
scrisoarea de clarificari nr. 20959/08.07.2021, privind dosarul de achizitie “Servicii de 
formare profesionala”. 
Instiintarea nr 55 din 27.08.2021 -  solicitare de prelungire termen de raspuns scrisoare 
de clarificari nr. 26905/25.08.2021, privind Cererea de rambursare nr. 39. 
Instiintarea nr 56 din 26.01.2022 – solicitare de retragere a Cererii de plata nr. 15.  
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2.2. Calendar de raportare 

[Informații cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârșitul 
perioadei de raportare – datele transmiterii, comentarii – după caz – numărul de versiuni] 
 

04.09.2017 - 14.12.2017 - Raport tehnic nr. 1 aferent Cerere de rambursare nr.1 

aferenta Cerere de prefinantare nr.1 si Cerere de rambursare nr 2(Partener 3 - Institutul 

de Economie Nationala - Finantat integral de la bugetul de stat) – depus in data de 

15.12.2018; 

15.12.2017 – 31.01.2018 - Raport tehnic nr.2 aferent Cererii de Rambursare nr.3 

aferentă Cererii de Prefinațare nr. 1 si Cerere de Rambursare nr.4 (Partener3 – Institutul 

de Economie Nationala) – 16.03.2018; 

01.02.2018 – 30.04.2018 - Raport tehnic nr.3 aferent Cerere de Rambursare nr.5 

(Partener3 – Institutul de Economie Nationala) si Cererii de Rambursare nr. 6 aferentă 

Cererii de Prefinațare nr. 1  

01.05.2018 – 31.07.2018 - Raport tehnic nr.4 aferent Cerere de Rambursare nr.8 

(Partener3 – Institutul de Economie Nationala) si Cererii de Rambursare nr. 9 aferentă 

Cererii de Prefinațare nr. 1 

01.08.2018 – 31.10.2018 - Raport tehnic nr.5 versiunea 2 aferent Cererii de 

Rambursare nr. 11 

01.11.2018 – 31.01.2019 – Raport tehnic nr 6 aferent Cerere de rambursare 

nr.12,cererea de rambursare nr.13 

01.02.2019 – 30.04.2019 – Raport tehnic nr 7 aferent Cerere de rambursare 

nr.12,Cererea de rambursare nr.13 

01.05.2019-31.07.2019-Raport tehnic nr.8 aferent Cererii de plata nr 5, Cerere de 

rambursare nr.15 

01.08.2019-30.09.2019-Raport tehnic nr.9 aferenta Cerere de rambursare nr.17 si 

cerererii de plata nr.5 si 6 

01.10.2019 - 31.12.2019 - Raport tehnic nr. 10  

01.01.2020 - 31.03.2019 - Raport tehnic nr. 11 

01.04.2020 - 30.06.2020 - Raport tehnic nr. 12 

01.07.2020 - 30.09.2020 – Raport tehnic nr. 13 

01.10.2020 – 31.12.2020 – Raport tehnic nr. 14 

01.01.2021 - 13.01.2021 - Raport Tehnic nr. 15 

09.12.2021 - 26.01.2022 - Raport Tehnic nr. 16 - final 
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3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ 

 
Activităţi  implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare 
 
 

PERIOADA DE RAPORTARE: 01.01.2021 – 13.01.2021 - Raportare finala 
 

➢ Activitatea 1. Activitati integrate pentru sprijinirea educatiei in comunitatea 

marginalizata / subactivitatea A1.1. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin 

consiliere elevi-parinti   

Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Decembrie 2019 
Obiectivul specific al proiectului: OS1 – Implementarea de programe de limitare a 
fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a 
doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata ( 187 copii si 187 parinti) 
Resurse umane: Consilier școlar, Responsabil Partener 1 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta, sala dotata cu mobilier 
corespunzator (mese, scaune) pentru activitatea de consiliere in vederea prevenirii 
abandonului scolar. 
Locația de implementare: Partener 1 - LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BARCA -Str. 
Mihai Viteazul, nr. 259, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Prin intermediul acestei activitati, 187 elevi si 187 parinti, membri ai grupului tinta, vor 
beneficia de activitatile de consiliere pentru prevenirea si limitarea abandonului scolar. 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Notificarea nr. 4, Act aditional nr.2 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- In perioada de raportare a fost selectat grupul tinta in vederea participarii la activitati 
de tip after school si a doua sansa, grup tinta care participa implicit la aceasta activitate 
si au fost elaborate planificari si materiale necesare derularii activitatii. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Procedura de aprobarea a programului A doua sansa si Scoala dupa scoala de catre ISJ 
Dolj; 
- Procedura de autorizarea Liceului Teoretic Adrian Paunescu Barca, din partea DSP pentru 
a se putea oferi servicii de catering in cadrul acestei activitati; 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare, din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
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anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii – 
Manager proiect si Consilier scolar inlocuiti prin Notificarea nr.2 si Actul aditional nr.2. 
 
Rezultate/ realizări: 186 Dosare GT elevi , 174 Dosare GT Parinti, livrabile expert. 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare a fost demarata activitatea de consiliere prin sedintele de 
consiliere individuala, au avut loc observari si evaluari ale performantei copilului, cat si a 
comportamentului si dezvoltarii acestuia si au fost aplicate metode si instrumente 
specifice consilierii scolare; De asemenea s-au intocmit planificari ale activitatilor de 
consiliere si s-au elaborat grafice de consiliere cu elevii si parintii care fac parte din 
proiect. 
 
 Totodata a continuat selectarea grupului tinta in vederea participarii la activitatile 
educationale de consiliere a parintilor si elevilor si s-a initiat definitivarea grupului tinta 
selectat prin verificarea elgibilitatii acestuia, precum si repartajarea elevilor pe grupe 
pentru fiecare expert implicat in functia personal didactic. 
 In ceea ce priveste elevii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, si care au fost 
inscrisi de catre bunici/tutori mentionam faptul ca acesti elevi sunt mult mai predispusi 
riscului de abandon scolar, lucru care a reiesit si din analiza care a stat la baza proiectului, 
iar in ceea ce priveste rezultatul previzionat, Consilierea a 187 parinti si 187 elevi din 
comunitatea marginalizata, mentionam faptul ca acest rezultat se va atinge in cei trei 
ani de implementare a proiectului, avand in vedere faptul ca elevii din cadrul programelor 
care sunt in clasele a 7-a si a 8-a vor finaliza aceste programe, si vor fi inlocuiti cu altii 
elevii impreuna cu parintii acestora; 
 
Rezultate/ realizări:  

- A1.1 - Planificare Consiliere Clasa a V-a 

- A1.1 - Planificare Consiliere Clasa a VI-a 

- A1.1 - 17 formulare pentru minutele sedintelor – Clasa a V-a 

- A1.1 - 26 formulare pentru minutele sedintelor – Clasa a VI-a 

- A1.1 - Condica prezența Ianuarie – Consilier scolar 

- A1.1 - Fisa de monitorizare consiliere scolara 

- Documente grup tinta: 359 dosare (elevi afterschool, elevi a doua sansa, parinti/adulti 

consiliere scolara) 

- Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 359 de persoane inscrise 

 
01.02.2018 – 30.04.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar si Responsabilul Partener 1. 
 In perioada de raportare s-a continuat activitatea de consiliere scolara prin 
sedintele de consiliere individuala, au avut loc observari si evaluari ale performantei 
copilului, cat si a comportamentului si dezvoltarii acestuia si au fost aplicate metode si 
instrumente specifice consilierii scolare; De asemenea s-au intocmit planificari ale 
activitatilor de consiliere si s-au elaborat grafice de consiliere cu elevii si parintii care fac 
parte din proiect, liste-tabele centralizatoare cu beneficiarii activitatii de consiliere 
scolara, condica de prezenta si raport de monitorizare; 
 Totodata s-a incercat definitivarea grupului tinta selectat prin verificarea 
elgibilitatii acestuia, precum si repartajarea elevilor pe grupe pentru fiecare expert 
implicat in functia personal didactic pentru demararea activitatilor scoala dupa scoala la 
sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta, totalizand in perioada Septembrie 2017 – 
Aprilie 2018, un numar de 379 dosare de inscriere in grupul tinta (191 dosare elevi 188 
parinti/tutori), dupa cum urmeaza: 
 - In grupa formata pentru programul de tip „A doua sansa” au fost inscrise si 
inregistrate 17 Dosare pentru elevi, din care 2 elevi au abandonat – Alecu Beatrice si 
Baceanu Adrian Catalin, astfel ramanand grupa conform rezultatului anticipat cu 15 
persoane inscrise in cadrul programului de tip „A doua sansa”, impreuna cu cei 15 parinti 
ai acestora pentru activitatea de consiliere scolara – se ataseaza Tabel centralizator elevi-
parinti ADS; 
 - In cadrul programului de tip „Scoala dupa scoala” au fost inscrise si inregistrate  
174 Dosare pentru elevi, participanti in cadrul programului de tip „Scoala dupa scoala” 
impreuna cu 173 parinti/tutori ai acestora pentru activitatea de consiliere scolara; 
 Din cei 174 elevi pe parcursul celor trei luni de raportare au abandonat 6 elevi – 
Bumbai Lavinia(Bumbai Dochia), Cimpeanu Stefania-Andreea(Cimpeanu Marinela), Dinu 
Marius(Dinu Nicolae), Mirsanu Viorica Loredana(fara parinte/tutore), Ciobanu Francesca 
Miruna(Ciobanu Alina), Patru Alex(Caragică Sighisoara); 
 
 In luna Aprilie 2018 a fost finalizata activitatea de consiliere scolara pentru anul 1 
de implementare conform graficului activitatilor proiectului, beneficiind de aceasta 
activitate in total un numar de 377 persoane - 190 de elevi inscrisi in grupul tinta, 
impreuna cu 187 parinti/tutori – conform lista consiliere aprilie - cumulat final; 
 
 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 377 persoane consiliate - 190 elevi si 187 parintii/tutorii care au beneficiat de 
aceasta activitate;  
 - Grafic Consiliere Februarie; 
 - Dosare Consiliere pentru clasele a II-a, VI-a, VII-a Februarie; 
 - Condică prezentă RP1 Consiliere Februarie; 
 - Lista beneficiari Consiliere Februarie – 68 elevi si parintii/tutorii acestora; 
 - Raport Monitorizare RP1 Consiliere Februarie; 
 - Grafic Consiliere Martie; 
 - Dosare Consiliere pentru clasele a II-a, III-a, IV-a si pentru ADS Martie; 
 - Condică prezentă RP1 Consiliere Martie; 
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 - Lista beneficiari Consiliere Martie – 76 elevi si parintii/tutorii acestora; 
 - Raport Monitorizare RP1 Consiliere Martie; 
 - Grafic Consiliere Aprilie; 
 - Dosare Consiliere pentru ADS Aprilie; 
 - Condică prezentă RP1 Consiliere Aprilie; 
 - Lista consiliere aprilie - cumulat final – 190 elevi si 187 parintii/tutorii acestora; 
 - Raport Monitorizare RP1 Consiliere Aprilie; 
 - Documente grup tinta: 379 dosare (174 dosare elevi afterschool, 17 dosare elevi 
a doua sansa respectiv 173 dosare parinti/tutori pentru elevii afterschool, 15 dosare 
parinti pentru elevii a doua sansa pentru participare la consilierea scolara); 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 379 de persoane inscrise; 
 - Tabel centralizator elevi-parinti ADS – 15 elevi si 15 parinti; 
 - Anchete sociale conform plan masuri RT2 – Dervesteanu Carmen, Dinu Francesca, 
Dumitru Dragos-Ion, Lopatel Maria – Francesca, Patru Andrei, Virtosu Andy; 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- 
 
Rezultate/ realizări: 
- 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 In perioada de raportare s-a continuat activitatea de consiliere scolara prin 
sedintele de consiliere elev-parinte (119 elevi cu 119 parinti), au avut loc observari si 
evaluari ale performantei copilului, cat si a comportamentului si dezvoltarii acestuia si au 
fost aplicate metode si instrumente specifice consilierii scolare; De asemenea s-au 
intocmit planificari ale activitatilor de consiliere si s-au elaborat grafice de consiliere cu 
elevii si parintii care fac parte din proiect, liste-tabele centralizatoare cu beneficiarii 
activitatii de consiliere scolara, condica de prezenta si raport de monitorizare;  
 Au fost inregistrati in grupul tinta 29 de parinti. 
 
Rezultate/ realizări: 

- 29 dosare grup tinta parinti; 

- consiliere elev-parinte: septembrie 2018 – 34 elevi si 34 parinti; 

- consiliere elev-parinte: octombrie 2018 – 85 elevi si 85 parinti; 

- Minute sedinte consiliere; 

- Chestionare pentru emotivitate; 

- Teste 
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- Fisele elevilor 

- Chestionare ”stiluri de comportare parinti” 

-  

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 In perioada de raportare s-a continuat activitatea de consiliere scolara prin 
sedintele de consiliere elev-parinte (91 elevi cu 91 parinti), au avut loc observari si 
evaluari ale performantei copilului, cat si a comportamentului si dezvoltarii acestuia si au 
fost aplicate metode si instrumente specifice consilierii scolare; De asemenea s-au 
intocmit planificari ale activitatilor de consiliere si s-au elaborat grafice de consiliere cu 
elevii si parintii care fac parte din proiect, liste-tabele centralizatoare cu beneficiarii 
activitatii de consiliere scolara, condica de prezenta si raport de monitorizare;  
 
 
Rezultate/ realizări: 

- consiliere elev-parinte: noiembrie 2018 62 elevi si 62 parinti; 

- consiliere elev-parinte: decembrie 2018 – 29 elevi si 29 parinti;  

- Livrabilele activitatii de consiliere scolara atasate rapoartelor expertilor 

 

 
 
 
 
 

01.02.2019 – 30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 

01.05.2019 – 31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- 
 
Rezultate/ realizări: 

-  
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01.08.2019 – 30.09.2019 

 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 In perioada de raportare s-a continuat activitatea de consiliere scolara prin 
sedintele de consiliere elev-parinte (232 elevi cu 232 parinti) la care s-au adaugat 26 de 
elevi cu 26 parinti, au avut loc observari si evaluari ale performantei copilului, cat si a 
comportamentului si dezvoltarii acestuia si au fost aplicate metode si instrumente 
specifice consilierii scolare;  
 S-au realizat graficele privind sedintele cu parintii si planificarea activitatilor de 
consiliere. 
  
Rezultate/ realizări: 

- 26 dosare grup tinta parinti; 

- consiliere elev-parinte: septembrie 2019  

- Minute sedinte consiliere; 

- Planificarea activitatilor de consiliere; 

- Graficele sedintelor cu parintii; 

 
01.10.2019 – 31.12.2019 

 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 In perioada de raportare s-a continuat activitatea de consiliere scolara prin 
sedintele de consiliere elev-parinte (258 elevi cu 258 parinti), au avut loc observari si 
evaluari ale performantei copilului, cat si a comportamentului si dezvoltarii acestuia si au 
fost aplicate metode si instrumente specifice consilierii scolare;  
 S-au realizat graficele privind sedintele cu parintii si planificarea activitatilor de 
consiliere. 
  
Rezultate/ realizări: 

- consiliere elev-parinte: octombrie, noiembrie,decembrie 2019  

- Minute sedinte consiliere; 

- Planificarea activitatilor de consiliere; 

- Graficele sedintelor cu parintii; 

 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
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Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
Rezultate/ realizări: 
- 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
Rezultate/ realizări: -  
 
 

01.09.2020 – 31.12.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
Rezultate/ realizări: -  
 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
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Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
Rezultate/ realizări: - 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1(Petre Dumitru) si Consilierul Scolar (Munteanu 
Amelia) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
implementata de catre Consilierul Scolar. 
 
In perioada raportata subactivitatea este finalizata conform grafic activitati. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

➢ Activitatea 1. Activitati integrate pentru sprijinirea educatiei in comunitatea 

marginalizata / subactivitatea A1.2. Scoala dupa scoala - Programe de limitare 

a abandonului scolar si crestere a rezultatelor elevilor 

Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS1 – Implementarea de programe de limitare a 
fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a 
doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata ( 187 copii si 187 parinti) 
Resurse umane: Personal didactic, Responsabil Partener 1 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Sali dotate cu mobilier corespunzator 
(mese, scaune) pentru programele tip „scoala dupa scoala”/afterschool 
Locația de implementare: Partener 1 - LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BARCA -Str. 
Mihai Viteazul, nr. 259, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Aceasta activitate vizeaza participarea a 172 elevi (membri ai grupului tinta) la 
programe remediale tip scoala dupa scoala/afterschool, intr-un cadru organizat. Copiii 
din cadrul programului, vor primi un pachet de hrana zilnica, un pachet de 
rechizite/produse de papetarie, precum si o subventie. In vederea solutionarii problemei 
cu privire la accesul limitat al copiilor la cunostinte IT, in cadrul proiectului se vor 
achizitiona laptop-uri. 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.2, Notificarea nr. 17, Act aditional nr. 9 
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04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- In perioada de raportare a fost selectat grupul tinta in vederea participarii la activitati 
de tip after school, si au fost elaborate planificari si materiale necesare derularii 
activitatii. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Procedura de aprobarea a programului Scoala dupa scoala de catre ISJ Dolj; 
- Procedura de autorizarea Liceului Teoretic Adrian Paunescu Barca, din partea DSP pentru 
a se putea oferi servicii de catering in cadrul acestei activitati; 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare, din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii – 
Manager proiect si Personal didactic inlocuiti prin Notificarea nr.2 si Actul aditional nr.2. 
 
Rezultate/ realizări: 171  Dosare GT elevi, livrabile experti. 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta in vederea 
participarii la activitatile educationale de tip after-school si s-a initiat definitivarea 
grupului tinta selectat prin verificarea elgibilitatii acestuia, precum si prin repartajarea 
elevilor pe grupe pentru fiecare expert implicat in functia personal didactic. 
 
Rezultate/ realizări:  

- A1.2 Tabele nominale grup tinta parinti-adulti 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl2) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl3) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl4) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl5) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl6) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl7) Petre Dumitru 

- A1.2 Tabele nominale repartajare elevi GT (cl8) Petre Dumitru 

- Documente grup tinta: 359 dosare (elevi afterschool, elevi a doua sansa, parinti/adulti 

consiliere scolara) 

- Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 359 de persoane inscrise 

-  

01.02.2018 – 30.04.2018 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
este asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic si Responsabilul 
Partener 1. 
 In luna Februarie Responsabilul Partener 1 a incercat definitivarea grupului tinta 
selectat prin verificarea elgibilitatii acestuia, precum si repartajarea elevilor pe grupe 
pentru fiecare expert implicat in functia personal didactic pentru demararea activitatilor 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta; 
 In luna Martie Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat activitatea 
derulata de catre Personalul didactic, care a demarat activitatile de tip scoala dupa scoala 
la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, pregatite, intocmite si 
aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum proecte de lectie, fise de 
lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica prezenta per expert si raport 
monitorizare per expert; 
 In cadrul programului de tip „Scoala dupa scoala” au fost inscrise si inregistrate  
178 Dosare pentru elevi, din care 6 elevi au abandonat – Bumbai Lavinia(Bumbai Dochia), 
Cimpeanu Stefania-Andreea(Cimpeanu Marinela), Dinu Marius(Dinu Nicolae), Mirsanu 
Viorica Loredana(fara parinte/tutore), Ciobanu Francesca Miruna(Ciobanu Alina), Patru 
Alex(Caragică Sighisoara), astfel ramanand grupe formate conform rezultatului anticipat 
cu 172 elevi inscrisi si participanti in cadrul programului de tip „Scoala dupa scoala”; 
 
 Au participat si beneficiat de aceasta activitate conform grupelor repartizate un 
numar de 174 elevi din care au absentat si ulterior au abandonat 6 elevi, dupa cum 
urmeaza: 
 - Grupa elevi cls III – Babolea Ramona – 27 elevi (1 absent Goiceanu Ionut si 2 absenti 
cu abandon - Cimpeanu Stefania, Dinu Marius); 
 - Grupa elevi cls VI – Bondoc Cristina – 25 elevi; 
 - Grupa elevi cls VIII – Mitu Mirela – 19 elevi 
 - Grupa elevi cls II – Neagu Denisa – 30 elevi (2 absenti cu abandon – Ciobanu 
Francesca Miruna, Patru Alex); 
 - Grupa elevi cls V – Petre Alina – 20 elevi; 
 - Grupa elevi cls VII – Predutoiu Nicoleta – 25 elevi; 
 - Grupa elevi cls IV – Virtosu Mihaela – 28 elevi (1 abandon dupa luna aprilie – Bumbai 
Lavinia; 
  
Rezultate/ realizări:  
 - 174 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie pentru fiecare expert Martie si Aprilie; 
 - Fise de lucru pentru fiecare expert Martie si Aprilie; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert Martie si Aprilie; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa aferenta fiecarui expert Martie si Aprilie; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert Martie si Aprile; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert Martie si Aprilie; 
 - Documente grup tinta: 174 dosare elevi afterschool (6 abandon); 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 174 de elevi afterschool inscrisi (6 
abandon); 
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01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 (Petre 
Dumitru) si este asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic 
(Babolea Ramona, Predutoiu Nicoleta, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu 
Mihaela, Neagu Denisa, Petre Alina) si Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru). 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
 Totodata in luna Iunie a avut loc incheierea anului scolar 2017-2018, elaborandu-
se centralizatoarele necesare pentru acordarea subventiilor aferente elevilor inscrisi. 
 
Rezultate/ realizări: 
- 174 elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie pentru fiecare expert Mai si Iunie; 
 - Fise de lucru pentru fiecare expert Mai si Iunie; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert Mai si Iunie; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa aferenta fiecarui expert Mai si Iunie; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert Mai si Iunie; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert Mai si Iunie; 
 - Documente grup tinta: 174 dosare elevi afterschool (6 abandon); 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 174 de elevi afterschool inscrisi (6 
abandon); 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
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proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
S-au inscris 32 de copii in grupu tinta. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
- 171 elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 - Documente grup tinta: 32 dosare elevi; 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata; 
 
 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
S-au inscris 2 copii in grupul tinta. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
         - 171 elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 - Documente grup tinta: 32 dosare elevi; 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata; 
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01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proiecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 
 
 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
 Totodata in luna Iunie a avut loc incheierea anului scolar 2018-2019, elaborandu-
se centralizatoarele necesare pentru acordarea subventiilor aferente elevilor inscrisi. 
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Rezultate/ realizări: 
 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 
 

01.08.2019 – 30.09.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
S-au inscris 26 de copii in grupul tinta. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 - 242 elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 - Documente grup tinta: 1 dosare elevi; 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata; 
 
 
 
 
 

01.10.2019 – 31.12.2019 
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Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 - 268 elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata; 
 
 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
scoala dupa scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
Subactivitatea fiind suspendata si intrerupta de aparitia si raspandirea Covid 19 conform 
legislatiei in vigoare. 
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Rezultate/ realizări: 
 
 - elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Bondoc Cristina-Paula, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu 
Denisa, Vaduva Georgeta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Ca urmarea a ordonantelor pentru situatia de urgenta si starea de alerta, cauzate de 
COVID 19, cursurile s-au suspendat incepand cu data de 11.03.2020, pentru o perioada 
nedefinita. Cadrele didactice nu vor desfasura activitati in cadrul „SDS”, pana la aparitia 
de noi reglementari oficiale pentru schimbarea situatiei de la nivel National. De 
asemenea, Responsabilul Partener 1 nu a desfasurat activitati in perioada Aprilie – Iunie 
2020.In luna iunie, in mod normal activitatile scolare fiind intrerupte de vacanta de vara. 
Rezultate/ realizări: 
- 
 
 
 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru), Personal didactic (Babolea 
Ramona, Brindusoiu Silvia, Mitu Mirela, Virtosu Mihaela, Neagu Denisa, Vaduva Georgeta, 
Predoiu Nicoleta) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre cei 7 experti – Personal didactic. 
 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 1 a coordonat si monitorizat 
activitatea derulata de catre Personalul didactic, care au continuat activitatile de tip 
Scoala dupa Scoala la sala de curs cu elevii inscrisi in grupul tinta. Au fost elaborate, 
pregatite, intocmite si aplicate documente necesare desfasurarii activitatii precum 
proiecte de lectie, fise de lucru, programe, orare si liste de prezenta elevi, condica 
prezenta per expert si raport monitorizare per expert; 
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Rezultate/ realizări: 
 - Elevi participanti in cadrul A1.2; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru pentru fiecare expert; 
 - Planificari, programe si orare pentru fiecare expert; 
 - Liste prezenta elevi pentru fiecare grupa; 
 - Condica prezenta pentru fiecare expert; 
 - Raport monitorizare pentru fiecare expert; 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A1.2. 
 
Rezultate/realizari: 
- 
 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A1.2. 
 
Rezultate/realizari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 1. Activitati integrate pentru sprijinirea educatiei in comunitatea 
marginalizata / subactivitatea A1.3. A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si 
reluarea educatiei obligatorii 
 
Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS1 – Implementarea de programe de limitare a 
fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a 
doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata ( 187 copii si 187 parinti) 
Resurse umane: Personal didactic a doua șansă, Responsabil Partener 1. 
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Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, sala dotata cu mobilier corespunzator 
(mese, scaune) pentru programele tip „a doua sansa” 
Locația de implementare: Partener 1 - LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BARCA -Str. 
Mihai Viteazul, nr. 259, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Acesta activitate vizeaza participarea a 15 persoane (membri ai grupului tinta), 
copii/tineri care au abandonat scoala care nu au finalizat ciclul primar/gimnazial de 
invatamant, la programe tip „a doua sansa”, acestia vor primi pachete de hrana zilnica 
pe toata perioada de desfasurare a programului, produse de papetarie si subventii. 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Actul aditional nr. 9 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- In perioada de raportare a fost selectat grupul tinta in vederea participarii la activitati 
de tip a doua sansa si au fost elaborate planificari si materiale necesare derularii 
activitatii. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Procedura de aprobarea a programului A doua sansa de catre ISJ Dolj; 
- Procedura de autorizarea Liceului Teoretic Adrian Paunescu Barca, din partea DSP pentru 
a se putea oferi servicii de catering in cadrul acestei activitati; 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare, din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii – 
Manager proiect inlocuit prin Notificarea nr.2. 
 
Rezultate/ realizări: 15  Dosare GT elevi ADS, livrabile expert. 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare au fost demarate programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; 
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Rezultate/ realizări:  
- A1.3 LIVRABILE NIVEL I PARIȘ ȘTEFANIA 

- A1.3 LIVRABILE NIVEL II PARIȘ ȘTEFANIA 

- A1.3 LIVRABILE NIVEL III PARIȘ ȘTEFANIA 

- A1.3 Orar A Doua Sansa PARIȘ ȘTEFANIA 

- A1.3 Lista prezență cursuri a doua sansa 

- A1.3 Condica prezența Ianuarie - Personal didactic ads 

- A1.3 Fisa de monitorizare a doua sansa 

 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si 
este asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa si 
Responsabilul Partener 1; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile Februarie, Martie si Aprile aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
 In grupa formata pentru programul de tip „A doua sansa” au fost inscrise si 
inregistrate 17 Dosare pentru elevi, din care 2 elevi au abandonat – Alecu Beatrice si 
Baceanu Adrian Catalin, astfel ramanand grupa conform rezultatului anticipat cu 15 
persoane inscrise in cadrul programului de tip „A doua sansa”; 
 
 
Rezultate/ realizări:  
 - 17 elevi inscrisi din care 15 participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru nivel 1, nivel 2 si nivel 3 – Februarie; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa – Februarie; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS – Februarie; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS – Februarie; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru nivel 1, nivel 2 si nivel 3 – Martie; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa – Martie; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS – Martie; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS – Martie; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru nivel 1, nivel 2 si nivel 3 – Aprilie; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa – Aprilie; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS – Aprilie; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS – Aprilie; 
 - Documente grup tinta: 17 dosare elevi a doua sansa (2 abandon); 
 - Anexa 17 - Registru Grup Tinta – Actualizata – 17 elevi a doua sansa (2 abandon); 
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01.05.2018 – 31.07.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 (Petre 
Dumitru) si este asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua 
sansa (Paris Stefania) si Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru); 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile Mai si iunie aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
 Totodata in luna Iunie a avut loc incheierea anului scolar 2017-2018, elaborandu-
se centralizatoarele necesare pentru acordarea subventiilor aferente elevilor inscrisi, care 
au finalizat un ciclu in cadrul programului A doua sansa. 
 
Rezultate/ realizări: 
- 17 elevi inscrisi din care 15 participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru nivel 1, nivel 2 si nivel 3 – Mai si Iunie; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa – Mai si Iunie; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS – Mai si Iunie; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS – Mai si Iunie; 
 
 

 
01.08.2018 – 31.10.2018 

 
Resurse umane: esponsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile Mai si iunie aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
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 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: esponsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile din perioada de raportare aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile din perioada de raportare aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
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01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile din perioada de raportare aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
Totodata in luna Iunie a avut loc incheierea anului scolar 2018-2019. 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 

01.08.2019 – 30.09.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile Mai si iunie aferente expertului – Personal didactic a doua sansa; 
Baceanu Adrian Catalin a fost înlocuit cu Latosu Delia Izabela ,deoarece nu are reprezentant legal; 

 

 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
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 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 

01.10.2019 – 31.12.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile octombrie ,noiembrie.decembrie aferente expertului – Personal didactic a doua 
sansa; 
 

 
Rezultate/ realizări: 
 - 15 elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
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pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile octombrie ,noiembrie.decembrie aferente expertului – Personal didactic a doua 
sansa; 
Subactivitatea fiind suspendata incepand cu 10 martie  2020,  de aparitia si raspandirea 
covid 19 conform legilor in vigoare. 
Rezultate/ realizări: 
 - elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Ca urmarea a ordonantelor pentru situatia de urgenta si starea de alerta, cauzate de 
COVID 19, cursurile s-au suspendat incepand cu data de 11.03.2020, pentru o perioada 
nedefinita. Cadrele didactice nu vor desfasura activitati in cadrul „ADS”, pana la aparitia 
de noi reglementari oficiale pentru schimbarea situatiei de la nivel National. De 
asemenea, Responsabilul Partener 1 nu a desfasurat activitati in perioada Aprilie – Iunie 
2020. Totodata  in luna Iunie se incheia anul scolar 2019-2020. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Ca urmarea a ordonantelor pentru situatia de urgenta si starea de alerta, cauzate de 
COVID 19, cursurile s-au suspendat incepand cu data de 11.03.2020, pentru o perioada 
nedefinita. Cadrele didactice nu vor desfasura activitati in cadrul „ADS”, pana la aparitia 
de noi reglementari oficiale pentru schimbarea situatiei de la nivel National. De 
asemenea, Responsabilul Partener 1 nu a desfasurat activitati in perioada Iulie – 
Septembrie 2020. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 
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01.10.2020 – 31.12.2020 

 
Resurse umane: Responsabilul Partener 1 (Petre Dumitru) si Personal didactic a doua sansa 
(Paris Stefania) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata si monitorizata de catre Responsabilul Partener 1 si este 
asigurata implementarea de catre expertul - Personal didactic a doua sansa; 
 
 In perioada de raportare au continuat programele pentru alfabetizare si reluarea 
educatiei obligatorii de tip „A doua sansa”, s-au elaborat proiecte de lectie, fise de lucru 
pentru fiecare nivel si elev in parte pentru fiecare zi de activitate, s-au organizat 
activitatile de invatare si activitatile practice complementare procesului de transmitere 
de cunostinte. Au fost intocmite liste de prezenta la cursuri; Responsabilul partener 1 a 
elaborat si intocmit condica de prezenta si a intocmit raportul de monitorizare pentru 
lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2020 aferente expertului – Personal didactic „A 
doua sansa”; 
Rezultate/ realizări: 
 - elevi participanti la aceasta activitate; 
 - Proiecte de lectie si fise de lucru; 
 - Liste prezenta elevi a doua sansa; 
 - Condica de prezenta personal didactic ADS; 
 - Raport monitorizare personal didactic ADS; 
 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A1.3. 
 
Rezultate/realizari: 
- 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A1.3. 
 
Rezultate/realizari: 
- 
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➢ Activitatea 2. Activitati integrate de ocupare in comunitatea marginalizata / 

subactivitatea A2.1. Ucenicie la locul de munca 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 
80 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea marginalizata 
Resurse umane: Coordonator program ucenicie (2 experti) , Responsabil Partener 3. 
Resurse materiale: Computer/Laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
proiect, Autoturism 
Locația de implementare: Lider - Comuna Birca, Partener 3 - Strada Calea 13 Septembrie 
nr. 13, Municipiul Bucuresti 
 
Descriere: 
Prin intermediul acestei subactivitati, 80 tineri (din categoria de varsta 16 - 25 ani), vor 
putea deveni membri ai grupului tinta, participând la programe de ucenicie, în cadrul 
cărora vor invata o meserie la locul de munca si vor obtine o calificare care le va permite 
ocuparea unui loc de munca. Beneficii la nivelul localității: 

- cresterea gradului de ocupare si combaterea somajului in randul tinerilor, 
asigurarea de forta de munca calificata; 

- facilitarea integrarii sociale a tinerilor ucenici si a obtinerii de catre acestia de 
venituri care sa le creasca nivelul de trai. 

Pentru derularea in bune conditii a acestor programe de ucenicie, se va identifica un 
numar cat mai mare de potentiali angajatori care sa asigure desfasurarea in cadrul 
activitatii lor curente a programelor de ucenicie vizate prin proiect. 
 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.2, Act aditional nr. 9 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Descrierea activitatii: in perioada mentionata, in luna octombrie a avut loc intalnirea 
tuturor partenerilor la sediul Primariei com Birca, in cadrul careia s-au revazut sarcinile 
ale fiecarui partener conform cererii de finantare. In luna noiembrie expertii confirmati 
anterior au inceput sa isi desfasoare activitatea. Impreuna cu responsabilul partener 3 au 
elaborat procedura de desfasurare a activitatii si au elaborat chestionarul si grila de 
evaluare necesare formarii grupului tinta. Prin chestionar si grila de evaluare se urmareste 
selectaera grupului tinta pe baza competentelor si aptitudinilor. In aceasta perioada s-au 
analizat formularele de grup  tinta primite de la beneficiar. Unul dintre coordonatorii 
programului de ucenicie s-a mai ocupat de identificarea firmelor din zona dispuse sa 
primeasca ucenici. Acest expert a purtat multiple discutii cu potentialii angajatori de 
ucenici in vederea incheierii unui acord de colaborare prin care sa poata cunoaste numarul 
de ucenici ce pot fi angajati de fiecare agent economic. In cadrul sedintelor de la sediul 
partenerului 3 s-au discutat aspecte privind identificarea in literatura de specialitate a 
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cercetarilor realizate pe baza de chestionar, dezvoltarea unui chestionar, modularizarea 
acestuia, pretestare. In cadrul sedintelor s-au prezentat rezultatele pretestarii, s-au 
stabilit livrabilele anexate raportarii. 
 
Rezultate/ realizări: elaborare procedura de desfasurare a activitatii, elaborare 
chestionar si grila de evaluare necesare formarii grupului tinta, s-au analizat formularele 
de grup, identificarea firmelor din zona dispuse sa primeasca ucenici. 
 
Sedințe: 03.11.2017, 24.11.2017, 06.12.2017 organizate de P3 (la sediul partenerului) 

05.12.2017, 12.12.2017, în Comuna Birca  
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3. 
 
Descrierea activitatii:  
Expertii confirmați anterior au inceput să iși desfașoare activitatea, sub coordonarea 
responsabilului partner 3. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre necesitatea elaborării unui chestionar de inserție pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate, a unei fise individuale de evaluare a profilului de ucenicie și a 
procedurii de implementare a activității de ucenicie. S-au discutat versiunile intermediare 
a documentelor anterior menționatate. A avut loc o informare asupra activității de 
pretestare a chestionarului, s-au pregătit deplasarile in localitatea de implementare a 
proiectului (realizate in zilele de 5 și 12 decembrie 2017). S-au făcut informări asupra 
asupra stadiului centralizării chestionarelor, a fost discutată forma finală a Fisei 
individuale de evaluare a profilului de ucenicie a GT; a fost analizată Procedura activității 
2.1, au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunara in cadrul proiectului. 
S-a discutat despre modalitatea de centralizare a informațiilor din fisele individuale de 
evaluare a profilului de ucenicie.  
 
Chestionarul privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate – s-a realizat 
activitatea de documentare, în vederea identificarii unor studii/cercetări referitoare la 
tematica proiectului (program de ucenicie) in cadrul cărora au fost aplicate chestionare, 
cu scopul elaborarii unui chestionar prin care să se obțină detalii referitoare la potențialii 
membri ai GT-ucenicie, care vor permite repartizarea optimă pe categorii de domenii de 
ucenicie, în funcție de abilitățile/solicitările viitorilor ucenici. Variantele intermediare au 
fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3. A fost redactată 
versiunea care a fost supusă pretestării (noiembrie 2017), cu scopul de a verifica măsura 
în care întrebările sunt înțelese de respondenți. Pretestarea a fost realizată în data de 27 
noiembrie 2017 în București, într-o zonă în care respondenții prezintă un profil similar de 
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vulnerabilitate cu cel din localitatea de implementare (cartierul Ferentari, unde este 
prezentă și o populație de etnie roma însemnată). Au fost realizate 5 interviuri. 
Persoanele intervievate au fost atât femei, cât și bărbați, aparținând ambelor etnii 
(română și romă). În urma analizei activității de pretestare a fost elaborat Raportul privind 
pretestarea chestionarului și au fost operate modificări în cadrul Chestionarului, în 
conformitate cu concluziile raportului de pretestare (varianta finală a Chestionarului de 
inserție – decembrie 2017). Chestionarul a fost apoi aplicat potențialilor membri ai GT. 
 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în luna decembrie au avut loc 2 deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului, in vederea identificării potențialilor membri ai 
GT ucenicie (5 si 12 decembrie). S-a trecut la analiza pe baza de chestionar a 
componentelor de grup ținta care doresc sa devina ucenici. A fost aplicat Chestionarul de 
inserție, cu scopul evaluării posibilitatilor de incadrare in categoria de ucenicie, nevoi, 
profil educațional etc. Fiecare persoana prezentă a fost intervievată de experți. 
Completarea grupului tinta va continua si in lunile urmatoare, pana la atingerea întregului 
GT.  
 
Chestionarele aplicate asupra grupului tinta cu ocazia intalnirii de la Bîrca din data de 5 
si 12 decembrie 2017 au fost analizate din punct de vedere al posibilității de încadrare in 
grupul tinta, iar răspunsurile au fost introduse intr-o baza de date electronică construita 
de expert. A fost analizată situația aplicării chestionarelor de inserție pe piața muncii 
a potențialilor membri ai GT. 
 
Întâlniri cu autoritatile locale si cu stakeholderii locali pentru clarificari in ceea ce 
priveste selectia GT. 
 
Procedura operațională de implementare a activității de ucenicie (A 2.1) - s-a realizat 
activitatea de documentare în vederea elaborării procedurii (A 2.1). A fost elaborată 
versiunea preliminară (noiembrie 2017), care a fost ulterior îmbunătățită (decembrie 
2017). Variantele intermediare au fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul 
partener 3. Versiunea finală a procedurii a fost definitivată și a fost validată în luna 
ianuarie 2018. 
 
Fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie - s-a realizat activitatea de 
documentare, în vederea elaborării modelului fișei individuale de evaluare a profilului de 
ucenicie. A fost elaborată versiunea preliminară (noiembrie 2017), care a fost ulterior 
îmbunătățită (decembrie 2017). Variantele intermediare au fost prezentate si discutate 
periodic cu responsabilul partener 3. Versiunea finală a modelului fișei individuale de 
evaluare a profilului de ucenicie a fost definitivată și validată în luna ianuarie 2018. 
 
A fost elaborată și validată macheta bazei de date în care vor fi centralizate informațiile 
din fisele individuale de evaluare. 
 
A fost realizată analiza corelației dintre Anexa 17 GT (completată la sfârșitul lunii 
decembrie 2017) și precizările din proiect referitoare la numărul membrilor GT și 
caracteristicile acestora și informațiile culese prin intermediul chestionarelor aplicate în 
localitatea de implementare și informațiile culese prin intermediul chestionarelor de 
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inserție. A fos elaborat Raportul privind corelația dintre Anexa 17 GT și informațiile culese 
prin intermediul chestionarelor de inserție. 
 
S-a analizat situația potențialilor membri ai GT-ucenicie (în funcție de completarea 
chestionarului de inserție și de depunerea (tuturor) documentelor necesare la sediul 
Primăriei) și s-a elaborat un Raport privind situația potențialilor membri ai GT-ucenicie; 
 
Rezultate / realizări:  
L1: Raport de pretestare a chestionarului privind inserția pe piața muncii a persoanelor 
defavorizate; 
L2: Chestionar privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate; 
L3: Situatia centralizatoare a aplicarii chestionarului de inserție, la sfârșitul lunii 
decembrie 2017; 
L4: Procedura operaționala de implementare a activității de ucenicie (A 2.1); 
L5: Fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie; 
L6: Raport privind corelația dintre Anexa 17 GT și informațiile culese prin intermediul 
chestionarelor de inserție; 
L7: Raport privind situația potențialilor membri ai GT-ucenicie; 
L8: Minute intalnire potentiali angajatori ucenici; 
 
Sedințe: 27.12.2017 , 04.01.2018, 30.01.2018 - organizate de P3 (la sediul partenerului) 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 

- necesitatea de a elabora un raport privind maparea localității Bîrca și a zonei 

învecinate, în vederea identificării agenților economici care ar putea angaja 

ucenici, în cadrul activității A 2.1; 

- necesitatea elaborării formularului de interviu în profunzime privind percepția 

angajatorilor în ceea ce privește activitatea de ucenicie, beneficiile pe care le-ar 

putea aduce angajarea de ucenici și rezultatele care vor fi obținute de către ucenicii 

angajați în cadrul activității A 2.1, pentru dosar ucenicie; 

- Raportul privind maparea localității Bîrca și a zonei învecinate A avut loc o informare 

asupra activității de completare a chestionarelor de către potențialii membri ai GT 

ucenicie; forma finală a fost discutată și validată; 

- Formularul de interviu în profunzime privind percepția angajatorilor în ceea ce 

privește activitatea de ucenicie, beneficiile pe care le-ar putea aduce angajarea de 
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ucenici și rezultatele care vor fi obținute de către ucenicii angajați în cadrul 

activității A 2.1 – pt. dosar ucenicie; ulterior, forma intermediară a fost completată 

/îmbunătățită; s-a discutat forma finală și apoi aceasta a fost validată (luna martie); 

- necesitatea de a elabora un chestionar privind evaluarea sustenabilității activității 

de ucenicie (A.2.1), în vederea identificării percepției potențialilor ucenici față de 

activitatea de ucenicie – pentru dosar ucenicie; 

- pregătirea bazei de date pentru centralizare Chestionare privind evaluarea 

sustenabilității activității de ucenicie; 

- discuții asupra necesității de a identifica noi potențiali membri ai GT – ucenicie în 

Anexa 17 actualizată (care să corespundă ca vârstă și nivel de instruire cerințelor 

de acces la programul de ucenicie); 

- discuții asupra necesității de a continua organizarea de întâlniri cu potențiali 

angajatori ai viitorilor ucenici; 

- Agendele de lucru stabilite pentru deplasarile în localitatea de implementare a 

proiectului (realizate în zilele de 08 februarie, 21 martie și 17 aprilie 2018);  

- Discuții ce au vizat continuarea introducerii informațiilor din chestionarele pe care 

le vor completa membrii GT în bazele de date create anterior;  

- Discuții privind necesitatea de a continua realizarea unor întâlniri cu potențiali 

angajatori ai viitorilor ucenici; 

- discuții privind situația noilor potențiali membri ai GT identificați în Anexa 17 

actualizată; 

- situația completării chestionarelor de către potențialii GT cu ocazia deplasărilor din 

localitatea de implementare a proiectului;  

- întâlnirile avute cu potențialii angajatori ai viitorilor ucenici; 

- situația introducerii în bazele de date create anterior a informațiilor din 

chestionarele completate de potențialii membri ai GT; 

- s-au făcut informări asupra stadiului centralizării chestionarelor,  

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară in cadrul proiectului; 

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile februarie, martie și aprilie 2018 au avut 
loc deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) 
(08.02.2018, 21.03.2018, 17.04.2018), în vederea aplicării chestionarelor de evaluare 
(Chestionarul de inserție pe piața muncii, Fișa individuală de evaluare a profilului de 
ucenicie și Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie.) a 
potentialilor membri ai grupului ținta care au fost convocați de primăria Bârca, pentru 
evaluarea posibilitatilor de încadrare în GT ucenicie. Fiecare persoană prezentă a fost 
intervievată de experți pe baza chestionarelor validate la nivelul proiectului. Completarea 
grupului țintă va continua și în lunile următoare, până la atingerea valorii indicatorului. 
 
Întâlniri cu autoritățile locale și cu stakeholderii locali pentru clarificări în ceea ce 
privește selecția GT (08.02.2018, 21.03.2018, 17.04.2018). 
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Raportul privind maparea localității Bîrca și a zonei învecinate, în vederea identificării 
agenților economici care ar putea angaja ucenici, în cadrul activității A 2.1 a fost 
realizat în luna februarie 2018. 
 
Formularul de interviu în profunzime privind percepția angajatorilor în ceea ce 
privește activitatea de ucenicie 
Varianta preliminară a machetei acestui formular a fost realizată în luna februarie 2018, 
fiind ulterior îmbunătățită (martie 2018). Varianta intermediară a fost prezentată și 
discutată cu responsabilul partener 3. Documentul a fost definitivat și validat în luna 
martie 2018. 
 
Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie – în luna martie 
2018 a demarat activitatea de elaborare a machetei acestui chestionar, care vizeză 
identificarea percepției potențialilor ucenici față de activitatea de ucenicie. Documentul 
a fost finalizat și validat în aceeași lună. Chestionarul a fost apoi aplicat potențialilor 
membri ai GT. 
 
Completarea bazei de date cu informații din fișele de evaluare individuală a profilului 
de ucenicie – versiune electronica 
Fișele de evaluare aplicate asupra potențialilor membri ai grupului țintă, cu ocazia 
deplasărilor de la Bîrca, au fost analizate din punct de vedere al posibilității de încadrare 
în grupul țintă, iar răspunsurile au fost introduse în baza de date electronică constituită 
anterior de către expert. 
În luna martie 2018 a început centralizarea informațiilor din fișele individuale de evaluare 
a profilului de ucenicie în baza de date creată anterior de către expert, fiind vorba despre 
fișele completate de potențialii membri ai GT la întâlnirea din 21.03.2018. În luna aprilie, 
această activitate a continuat, prin introducerea în baza de date a informațiilor din fișele 
completate în cadrul întalnirii din 17.04.2018. 
 
Completarea bazei de date cu informații din chestionarul de inserție de piața muncii 
a persoanelor defavorizate – versiune electronică 
Chestionarele aplicate asupra potențialilor membri ai grupului țintă, cu ocazia 
deplasărilor de la Bîrca, au fost analizate din punct de vedere al posibilității de încadrare 
în grupul țintă, iar răspunsurile au fost introduse în baza de date electronică constituită 
anterior de către expert. 
A continuat centralizarea informațiilor din chestionarul de inserție de piața muncii a 
persoanelor defavorizate în baza de date creată anterior de către expert, pe baza 
chestionarelor completate de potențialii membri ai GT la întâlnirea din 17.04.2018. 
 
Macheta bazei de date pentru centralizarea chestionarelor privind evaluarea 
sustenabilității activității de ucenicie - versiune electronică 
A fost elaborată și validată macheta bazei de date în care vor fi centralizate informațiile 
chestionarele privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie (in luna aprilie 
2018).  
 
Introducerea informațiilor din chestionarelor privind evaluarea sustenabilității 
activității de ucenicie in baza de date creată– versiune electronică 
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A demarat activitatea de introducere a informațiilor menționate în această bază de date. 
Au fost utilizate chestionarele completate cu ocazia întâlnirii cu potențialii membri ai GT 
din data de 17 aprilie 2018. 
 
Lista noilor potențiali membri ai GT ucenicie identificați din Anexa 17 actualizată a 
fost realizată în urma analizei Anexei 17, în funcție de criteriile de acces la programul de 
ucenicie, respectiv vârsta cuprinsă între 16-25 ani și nivelul de instruire. 
 
Situația centralizatoare a aplicării chestionarului privind inserția pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate, fișei individuale de evaluare a profilului de ucenicie și 
chestionarului privind evaluarea a sustenabilității activității de ucenicie  
S-a realizat această centralizare (lista cu numele persoanelor) pentru a evidenția situația 

la sfârșitul lunii aprilie 2018. 
 
Întâlniri cu reprezentanții diferitelor firme, pentru discuții privind posibilitatea 
angajării de ucenici din proiect 
 
Rezultate / realizări:  
L1: Raport privind maparea localității Bîrca și a zonei învecinate, în vederea identificării 
agenților economici care ar putea angaja ucenici, în cadrul activității A 2.1; 
 
L2: Formularul de interviu în profunzime asupra percepției angajatorilor în ceea ce 
privește activitatea de ucenicie, beneficiile pe care le-ar putea aduce angajarea de 
ucenici și rezultatele care vor fi obținute de către ucenicii angajați în cadrul activității A 
2.1 – macheta_versiune finala_martie 2018 
 
L3: Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie (A.2.1) – macheta  
 
L4: Lista noilor potențiali membri ai GT ucenicie identificați din Anexa 17 actualizată 
 
L5: Situația centralizatoare a aplicării chestionarului privind inserția pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate, fișei individuale de evaluare a profilului de ucenicie și 
chestionarului privind evaluarea a sustenabilității activității de ucenicie 
 
L6: Minutele întâlnirilor cu reprezentanții diferitelor firme, pentru discuții privind 
posibilitatea angajării de ucenici din proiect  
 
L7: Macheta bazei de date in care vor fi centralizate informatiile din chestionarul privind 
evaluarea sustenabilității activității de ucenicie - versiune electronică  
 
L8: Baza de date cu informații din fișele de evaluare individuală a profilului de ucenicie – 
versiune electronică – partial_V2  
 
L9: Baza de date cu informații din chestionarul de inserție de piața muncii a persoanelor 
defavorizate – versiune electronică – partial_V2  
 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 49/243 

 
 

 

49  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

L10: Baza de date pentru centralizarea chestionarelor privind evaluarea sustenabilității 
activității de ucenicie - versiune electronică – partial_V1  
 
Sedințe: - 
06.02.2018, 27.02.2018, 06.03.2018, 26.03.2018, 04.04.2018, 27.04.2018 - organizate de 
P3 (la sediul partenerului)– vezi L11: minute și liste prezență 

L12: 08.02.2018, 21.03.2018, 17.04.2018 în Comuna Birca – minute, liste de prezență și 
rapoarte de deplasare 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) al 
proiectului, activitatea fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie 
(Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta), coordonată și monitorizată de 
către Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) din partea Partenerului 3 – Institutul 
de Economie Nationala. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 

- recomandări privind realizarea materialului de prezentare a activității de ucenicie 

A2.1, care va fi utilizat în cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori ai ucenicilor;  

- discuții ce au vizat continuarea introducerii informațiilor din chestionarele pe care 

le vor completa membrii GT în bazele de date create anterior;  

- discuții privind necesitatea de a continua realizarea unor întâlniri cu potențiali 

angajatori ai viitorilor ucenici;  

- discuție asupra agendei de lucru stabilite pentru următoarea deplasări în localitatea 

de implementare a proiectului; 

- situația completării chestionarelor de către potențialii GT cu ocazia deplasărilor din 

17 si 22 mai 2018;  

- situația introducerii în bazele de date create anterior a informațiilor din 

chestionarele completate de potențialii membri ai GT;  

- discuții referitoare la materialul de prezentare a activității A 2.1 și validarea 

acestuia; 

- discuții privind conținutul scrisorii de intenție pentru potențialii angajatori de 

ucenici; 

- discuții privind realizarea unui material de prezentare detaliată a unor aspecte 

privind modalitatea de angajare a ucenicilor (în cadrul A2.1), care va fi utilizat în 

cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori ai ucenicilor  

- discuții privind necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici; 
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- discuții privind conținutul versiunii draft a materialului de prezentare detaliată a 

unor aspecte privind modalitatea de angajare a ucenicilor (în cadrul A2.1), care va 

fi utilizat în cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori ai ucenicilor; 

- validarea formei finale a scrisorii de intenție pentru potențialii angajatori de 

ucenici; 

- recomandare pentru completarea versiunii draft a materialului de prezentare 

detaliată a unor aspecte privind modalitatea de angajare a ucenicilor (în cadrul 

A2.1) (versounea finala va fi elaborata in luna iulie 2018) 

- recomandare privind aplicarea altor chestionare membrilor GT si introducerea 

datelor din chestionarele completate in bazele de date create anterior (iulie 2018) 

- s-au făcut informări asupra stadiului centralizării chestionarelor,  

- discuții privind definitivarea materialului de prezentare detaliată a unor aspecte 

privind modalitatea de angajare a ucenicilor (în cadrul A2.1), care va fi utilizat în 

cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori ai ucenicilor  

- discuții privind necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici; 

- discuții privind necesitatea redactării si transmiterii unei adrese pentru clarificări 

către AJOFM Dolj; 

- discuții privind validarea conținutului versiunii finale a materialului de prezentare 

detaliată a unor aspecte privind modalitatea de angajare a ucenicilor (în cadrul 

A2.1), care va fi utilizat în cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori ai ucenicilor; 

- discuție asupra situației angajatorilor dispuși să angajeze ucenici; 

- discuții privind validarea conținutului adresei privind solicitarea de clarificări, către 

AJOFM Dolj 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară in cadrul proiectului; 

Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile mai, iunie și iulie 2018 au avut loc 
deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) 
(17.05.2018, 22.05.2018, 20.06.2018, 11.07.2018 si 25.07.2018), în vederea aplicării 
chestionarelor de evaluare (Chestionarul de inserție pe piața muncii, Fișa individuală de 
evaluare a profilului de ucenicie, Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității 
de ucenicie) a potentialilor membri ai grupului ținta care au fost convocați de primăria 
Bârca, pentru evaluarea posibilitatilor de încadrare în GT ucenicie. Fiecare persoană 
prezentă a fost intervievată de experți pe baza chestionarelor validate la nivelul 
proiectului. Completarea grupului țintă va continua și în lunile următoare, până la 
atingerea valorii indicatorului. 
 
Întâlniri cu autoritățile locale și cu stakeholderii locali pentru clarificări în ceea ce 
privește selecția GT (17.05.2018, 20.06.2018, 25.07.2018). 
 
Realizarea materialului de prezentare succintă a activității de ucenicie A2.1, pentru 
a fi utilizat in cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori a fost realizat în luna mai 2018. 
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Redactare material de prezentare detaliată a unor aspecte privind modalitatea de 
angajare a ucenicilor (în cadrul A2.1) 
Versiunea draft a acestui material a fost realizată în luna iunie 2018, fiind ulterior 
îmbunătățită (iulie 2018). Varianta intermediară a fost prezentată și discutată cu 
responsabilul partener 3. Documentul a fost definitivat și validat în luna iulie 2018. 
 
Completarea bazei de date cu informații din fișele de evaluare individuală a profilului 
de ucenicie – versiune electronica 
Baza de date electronică creată anterior a fost actualizată cu informațiile preluate din 
chestionarele aplicate asupra potențialilor membri ai grupului țintă, cu ocazia deplasărilor 
in localitatea de implementare in lunile anterioare (actualizare in luna mai si iulie 2018), 
după analizarea acestor informații din punct de vedere al posibilității de încadrare în 
grupul țintă. 
 
Completarea bazei de date cu informații din chestionarul de inserție de piața muncii 
a persoanelor defavorizate – versiune electronică 
Baza de date electronică creată anterior a fost actualizată cu informațiile preluate din 
chestionarele aplicate asupra potențialilor membri ai grupului țintă, cu ocazia deplasărilor 
in localitatea de implementare in lunile anterioare (actualizare in luna mai si iulie 2018), 
după analizarea acestor informații din punct de vedere al posibilității de încadrare în 
grupul țintă. 
 
Completarea bazei de date cu informații din chestionarul privind evaluarea 
sustenabilității activității de ucenicie – versiune electronică 
Baza de date electronică creată anterior a fost actualizată cu informațiile preluate din 
chestionarele aplicate asupra potențialilor membri ai grupului țintă, cu ocazia deplasărilor 
in localitatea de implementare in lunile anterioare (actualizare in luna mai si iulie 2018), 
după analizarea acestor informații din punct de vedere al posibilității de încadrare în 
grupul țintă. 
Redactarea unei Scrisori de intenție pentru potențialii angajatori de ucenici 
Redactarea unei adrese privind solicitarea de clarificări către AJOFM Dolj 
 
Întâlniri cu reprezentanții diferitelor firme, pentru discuții privind posibilitatea 
angajării de ucenici prin proiect. 
 
Rezultate/ realizări: 
L1: Materialul de scurtă prezentare a activității de ucenicie A2.1 
 
L2: Scrisoarea de intenție pentru potențialii angajatori de ucenici 
 
L3: Minutele întâlnirilor cu reprezentanții diferitelor firme, pentru discuții privind 
posibilitatea angajării de ucenici din proiect 
 
L4: Baza de date cu informații din fișele de evaluare individuală a profilului de ucenicie – 
versiune electronică – actualizare iulie 2018 
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L5: Baza de date cu informații din chestionarul de inserție de piața muncii a persoanelor 
defavorizate – versiune electronică – actualizare iulie 2018 
 
L6: Baza de date pentru centralizarea chestionarelor privind evaluarea sustenabilității 
activității de ucenicie - versiune electronică – actualizare iulie 2018 
 
L7: Materialul de prezentare detaliată a unor aspecte privind modalitatea de angajare a 
ucenicilor (în cadrul A2.1), care va fi utilizat în cadrul întâlnirilor cu potențiali angajatori 
ai ucenicilor – versiune finală – iulie 2018 
 
L8: Adresa privind solicitarea de clarificări către AJOFM Dolj 
 
L9: Minuta intalniri potentiali angajatori 
 
L10: Baza de date potentiali angajatori actualizata Mai, Iunie, Iulie 
 
 
 
Sedințe: - 
04.05.2018, 29.05.2018, 06.06.2018, 26.06.2018, 03.07.2018, 30.07.2018 - organizate de 
P3 (la sediul partenerului)– minute și liste prezență 

17.05.2018, 20.06.2018 si 25.07.2018 cu membrii GT si echipa de implementare a 
proiectului (Comuna Birca) – minute, liste de prezență și rapoarte de deplasare 
 
22.05.2018, 11.07.2018 cu membrii GT -minuta, lista de prezență 
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Responsabilul Partenerul 3, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea 
stabilirii modalitatilor de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici și de a aplica interviul 

de profunzime, despre necesitatea de a aplica alte chestionare membrilor GT; 

- pregătirea deplasarilor in localitatea de implementare a proiectului (realizate in 

data de 24.08.2018 și 27.09.2018); 

- situația realizării fișelor de evaluare a unor firme potențial angajatoare de ucenici; 
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- situația completării de noi chestionare de către persoane eligibile, pentru 

includerea în GT A 2.1 – ucenicie; 

- realizare macheta baza de date cu răspunsurile din interviul de profunzime cu 

angajatorii; Introducerea informațiilor din interviul in profunzime realizat in luna 

curenta în baza de date; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- luarea la cunoștință a răspunsului la adresa trimisă de P3 către AJOFM Dolj (în data 

de 27.07.2018 și 13.08.2018), în care se solicita un punct de vedere oficial cu privire 

la cuantumul subvenției acordate angajatorilor de ucenici; 

- analiza implicațiilor ce decurg din poziția oficială a AJOFM Dolj; 

- necesitatea de a informa membrii GT în legătură cu angajatorii care și-au exprimat 

disponibilitatea de a angaja ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în luna august a avut loc o deplasare în localitatea 
de implementare a proiectului, in vederea identificării de potențiali membri ai GT 
ucenicie (24 august). S-a trecut la analiza pe baza de chestionar a componentelor de grup 
ținta care doresc sa devina ucenici. Au fost aplicate Chestionarul de inserție, Fișa 
individuală de evaluare a profilului de ucenicie și Chestionarul privind sustenabilitatea 
activătății de ucenicie, cu scopul evaluării posibilitatilor de incadrare in categoria de 
ucenicie, nevoi, profil educațional etc. Completarea grupului tinta va continua si in lunile 
urmatoare, pana la atingerea întregului GT. In luna septembrie (27.09.2018) a avut loc o 
deplasare în localitatea de implementare a proiectului, in vederea informării membrilor 
GT în legătură cu angajatorii care și-au exprimat disponibilitatea de a angaja ucenici. 
 
Întâlniri cu autoritatile locale si cu stakeholderii locali referitoare la potentialii membri 
ai grupului țintă ucenicie (24 august si 11 septembrie 2018, 12 septembrie 2018, 27 
septembrie 2018, 10 octombrie 2018, ). 
 
Întâlnire cu reprezentantii unui potential angajator, in Craiova si aplicarea de catre expert 
a Interviului in profunzime privind perceptia potentialului angajator în legatura cu 
activitatea de ucenicie, beneficiile afacerii si rezultatele care vor fi obtinute de catre 
angajati (14.08.2018). 
 
Macheta bazei de date în care vor fi centralizate informațiile din interviurile in profunzime 
cu potentialii angajatori de ucenici a fost creată, iar informațiile obtinute cu ocazia 
deplasarii din data de 14 august au fost introduse in această baza de date electronica. 
 
Au fost realizate fise de prezentare a unor potentiali angajatori de ucenici (aferente 
lunilor august, septembrie și octombrie). 
 
A fost realizat un centralizator al potentialilor angajatori de ucenici identificați în lunile 
august, septembrie si octombrie 2018. 
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Au fost trimise prin e-mail scrisori de intentie catre diversi potentiali angajatori de ucenici 
din regiune (pentru lunile septembrie si octombrie). 
 
Au fost actualizate bazele de date cu răspunsurile la chestionarul de inserție, fișa de 
evaluare individuală a profilului de ucenicie si chestionarul de evaluare a sustenabilității, 
pentru respondentul intervievati in cursul lunii august. 
 
S-a întocmit o lista a angajatorilor care doresc să angajeze ucenici (versiunea septembrie 
2018). 
 
A fost elaborat unui Flyer ce conține datele de contact ale firmelor care și-au exprimat 
disponibilitatea de a angaja ucenici (pentru a fi distribuit membrilor GT). 
 
S-a incheiat 1 contract de ucenicie  - Moldoveanu Elena Luciana la data de 11.09.2018, 
precum si monitorizarea activitatii ucenicului. 
 
Rezultate/ realizări: 
- Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunilor august, 

septembrie si octombrie 2018); 

- Centralizator potențiali angajatori (aferente lunilor august, septembrie si octombrie 

2018); 

- Minuta intalnire (14.09.2018) la care au participat cordonator program ucenicie, SGM si 

primarie in vederea angajarii unui ucenic; 

- Minuta intalnire (15.10.2018) la primarie cu angajatorul Novara T Impex in vederea 

identificarii potentialilor ucenici; 

- Macheta bazei de date cu răspunsurile potențialilor angajatori la întrebările din 

Interviul in profunzime; 

- Baza de date actualizată cu răspunsurile potențialului angajator la întrebările din 

Interviul in profunzime in baza de date (versiune august 2018); 

- Chestionare completate de catre un potential membru al GT; 

- Baza de date cu răspunsurile la chestionarul de inserție – versiunea septembrie 2018 

- Baza de date cu răspunsurile din fișa de evaluare individuală a profilului de ucenicie – 

versiunea septembrie 2018; 

- Baza de date cu răspunsurile din chestionarul de evaluare a sustenabilității – versiunea 

septembrie 2018; 

- Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunilor septembrie si 

octombrie 2018) 

- Lista angajatorilor care doresc să angajeze ucenici (versiunea septembrie 2018); 

- Plan de activitate al ucenicului, Raport de monitorizare ucenic (septembrie 2018, 

octombrie 2018) 

- Flyer cu date de contact ale potențialilor angajatori de ucenici (septembrie 2018); 
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Sedințe: - 
Sedinte de lucru la partener/beneficiar/potential angajator de ucenici: 
 
• 14.08.2018 la sediul Spiact S.A. Craiova - pentru prezentarea beneficiilor aduse prin 
proiect grupului țintă, precum si a celor aduse angajatorilor care vor prelua persoane din 
grupul țintă pentru a participa la programul de ucenicie 
• 27.09.2018 in Comuna Birca – liste de prezenta si raport deplasare 
• 2.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 7.09.2018, 24.09.2018, 2.10.2018, 24.10.2018 
organizate de P3 (la sediul partenerului) – In cadrul sedintelor au fost dezbatute elemente 
organizatorice aferente proiectului, au fost stabilite obiective periodice privind 
activitatea expertilor si termene de realizare a acestora. 
 
Aceste sedinte au facilitat implementarea activitatilor programate si realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au intocmit minute ale intalnirilor, dupa cum urmeaza:  
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 2.08.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 28.08.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 30.08.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 7.09.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 24.09.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 2.10.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la sediul partenerului P3 – data 24.10.2018 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a intalnirii la beneficiar cu reprezentanti ai Primariei Birca– data 
27.09.2018 
• Minuta A2.1 a intalnirii de la sediul unui potential angajator din Craiova – data 
14.08.2018 - liste de prezenta si raport deplasare 
 
 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Responsabilul Partenerul 3, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
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S-a discutat despre: 
- necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici și de a aplica interviul 

de profunzime; 

- continuarea identificării de noi ucenici; 

- pregătirea deplasării in localitatea de implementare a proiectului (realizată in data 

de 29.01.2019); 

- situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- necesitatea de a informa membrii GT în legătură cu angajatorii care și-au exprimat 

disponibilitatea de a angaja ucenici și realizarea unui flyer cu datele de contact și 

meseriile oferite de firma interesată de angajarea de ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în luna ianuarie a avut loc o deplasare în localitatea 
de implementare a proiectului, in vederea informării membrilor GT în legătură cu 
angajatorii care și-au exprimat disponibilitatea de a angaja ucenici (29 ianuarie 2019). 
 
Întâlnire cu autoritățile locale, în cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de 
desfășurarea proiectului (29 ianuarie 2018). 
 
Întâlnire cu reprezentantul unui potențial angajator din Craiova și aplicarea de către 
coordonatorul programului de ucenicie a Interviului în profunzime privind percepția 
potențialului angajator în legătură cu activitatea de ucenicie, beneficiile și obținute 
obținute(29.01.2019). 
 
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare informațiile din interviurile 
in profunzime cu potențialii angajatori de ucenici realizate în ultima perioadă. 
 
Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici (aferente 
lunilor noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie). 
 
A fost realizat un centralizator al potențialilor angajatori de ucenici identificați în lunile 
noiembrie, decembrie, ianuarie 2019. 
 
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de 
ucenici din regiune (în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie 2019). 
 
A fost elaborat unui Flyer ce conține datele de contact ale firmei care și-a exprimat 
disponibilitatea de a angaja ucenici (pentru a fi distribuit membrilor GT). 
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S-a contiunat monitorizarea activitatii ucenicului Moldoveanu Luciana. 
 
 
Rezultate / realizări:  
L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente perioadei de 
raportare); 
 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent perioadei de raportare); 
 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferent perioadei de 
raportare) 
 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent perioadei de raportare); 
 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferent perioadei de 
raportare) 
L_A2.1: PrtScrn potențiali angajatori contactați (aferent perioadei de raportare) 
 
 
L_A2.1: Interviu în profunzime cu un potențial angajator de ucenici (aferent perioadei de 
raportare) 
 
Plan de activitate al ucenicului, Raport de monitorizare ucenic (noiembrie 2018, 
decembrie 2018, ianuarie 2019) 
 
 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 

• în datele de 9.11.2018, 28.11.2018, 3.12.2018, 28.12.2018, 3.01.2019, 28.01.2019 
- organizate de P3 (la sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost dezbătute 
aspecte privind elemente organizatorice aferente proiectului, au fost stabilite 
obiective periodice privind activitatea experților și termene de realizare a 
acestora. 

 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 9.11.2018 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 28.11.2018 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 3.12.2018 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 28.12.2018 (livrabil la RA 

responsabil partener) 
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• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 3.01.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 28.01.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

 
 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la beneficiar cu reprezentanți ai Primăriei Bîrca – data 
29.01.2019 - liste de prezență și raport deplasare 

• Minuta A2.1 a întâlnirii cu un potențial angajator din Craiova, pentru prezentarea 
beneficiilor aduse prin proiect grupului țintă, precum și a celor aduse angajatorilor 
care vor prelua persoane din grupul țintă pentru a participa la programul de 
ucenicie; discuții despre meseriile disponibile, programul de lucru și alte aspecte 
privind locurile de munca oferite ucenicilor – data 29.01.2019  

• Minuta A2.1 a întâlnirii cu un potențial angajator din Craiova, pentru prezentarea 
beneficiilor aduse prin proiect grupului țintă, precum și a celor aduse angajatorilor 
care vor prelua persoane din grupul țintă pentru a participa la programul de 
ucenicie; discuții despre meseriile disponibile, programul de lucru și alte aspecte 
privind locurile de munca oferite ucenicilor – data 12.11.2018 

• Minuta A2.1 a întâlnirii cu un potențial angajator din Craiova, pentru prezentarea 
beneficiilor aduse prin proiect grupului țintă, precum și a celor aduse angajatorilor 
care vor prelua persoane din grupul țintă pentru a participa la programul de 
ucenicie; discuții despre meseriile disponibile, programul de lucru și alte aspecte 
privind locurile de munca oferite ucenicilor – data 12.11.2018  

• Minuta A2.1 a întâlnirii cu potențiali membri ai GT – data 29.01.2019 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Responsabilul Partenerul 3, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea 
stabilirii modalitatilor de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici și de a aplica interviul 

de profunzime, despre necesitatea de a aplica alte chestionare membrilor GT; 

- pregătirea deplasarilor in localitatea de implementare a proiectului ; 

- situația realizării fișelor de evaluare a unor firme potențial angajatoare de ucenici; 

- situația completării de noi chestionare de către persoane eligibile, pentru 

includerea în GT A 2.1 – ucenicie; 
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- realizare macheta baza de date cu răspunsurile din interviul de profunzime cu 

angajatorii; Introducerea informațiilor din interviul in profunzime realizat in luna 

curenta în baza de date; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- necesitatea de a informa membrii GT în legătură cu angajatorii care și-au exprimat 

disponibilitatea de a angaja ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

Întâlniri cu potențialii membri ai GT in perioada de raportare au avut loc deplasari in 
vederea identificării de potențiali membri ai GT ucenicie. S-a trecut la analiza pe baza de 
chestionar a componentelor de grup ținta care doresc sa devina ucenici. Au fost aplicate 
Chestionarul de inserție, Fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie și 
Chestionarul privind sustenabilitatea activătății de ucenicie, cu scopul evaluării 
posibilitatilor de incadrare in categoria de ucenicie, nevoi, profil educațional etc. 
Completarea grupului tinta va continua si in lunile urmatoare, pana la atingerea întregului 
GT.  
 
Întâlniri cu autoritatile locale si cu stakeholderii locali referitoare la potentialii membri 
ai grupului țintă ucenicie . 
 
Au fost realizate fise de prezentare a unor potentiali angajatori de ucenici (aferente 
perioadei de raportare) 
 
A fost realizat un centralizator al potentialilor angajatori de ucenici identificați în 
perioada de raportare. 
 
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intentie catre diversi potentiali angajatori de ucenici 
din regiune. 
 
Au fost actualizate bazele de date cu răspunsurile la chestionarul de inserție, fișa de 
evaluare individuală a profilului de ucenicie si chestionarul de evaluare a sustenabilității, 
pentru perioada de raportare 
 
S-a întocmit o lista a angajatorilor care doresc să angajeze ucenici. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
- Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici 

- Centralizator potențiali angajatori aferent perioadei de raportare 

- Chestionare completate de catre un potentiali membri ai GT; 

- Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori aferente perioadei de raportare 

- Lista angajatorilor care doresc să angajeze ucenici  

- Plan de activitate al ucenic, Raport de monitorizare ucenic 
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Sedințe: - 
Sedinte de lucru la partener/beneficiar/potential angajator de ucenici: 
 
 
 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Responsabilul Partenerul 3, activitatea 
fiind desfasurata de catre cei 2 Coordonatori Programe ucenicie. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea 
stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 
necesitatea de a identifica noi potențiali angajatori de ucenici și de a aplica interviul de 
profunzime; 
continuarea identificării de noi ucenici; 
pregătirea deplasării in localitatea de implementare a proiectului (realizată in data de 
27.05.2019, 26.06.2019, 10.07.2019 si 23.07.2019); 
situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de ucenici; 
situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de ucenici; 
actualizarea bazei de date privind răspunsurile la Chestionarul de inserție pe piața muncii 
a persoanelor defavorizate, pentru respondenții intervievați in cursul lunii aprilie 
actualizarea bazei de date cu răspunsurile din Interviul în profunzime cu un potențial 
angajator de ucenici, realizat lunar, in perioada mai-iulie 2019; 
au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 
validarea Rapoartelor de activitate. 
Identificarea si contactarea membrilor ai grupului tinta, in vedera angajarii acestora in 
cadrul firmelor noi infiintate. 

S-a intocmit Raportul de monitorizare pe luna iulie a ucenicului angajat in cadrul 
proiectului, unde s-au consemnat activitatile intreprinse corespunzatoare elementelor de 
competenta din fisa postului si competentele specifice fiecarei atributii;  

Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în luna aprilie a avut loc o deplasare în localitatea 
de implementare a proiectului, in vederea identificării de noi potențiali ucenici (au fost 
aplicate Chestionare de inserție pe piața muncii) (27.05.2019, 26.06.2019, 10.07.2019 si 
23.07.2019). 
 
Întâlnire cu autoritățile locale, în cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de 
desfășurarea proiectului (27.05.2019, 26.06.2019, 10.07.2019 si 23.07.2019). 
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Întâlnire cu reprezentantul unui potențial angajator din Craiova și aplicarea de către 
coordonatorul programului de ucenicie a Interviului în profunzime privind percepția 
potențialului angajator în legătură cu activitatea de ucenicie și beneficiile obținute 
(23.07. 2019). 
 
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din interviul in 
profunzime cu potențialul angajator de ucenici, realizat lunar. 
 
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din Chestionarul 
de inserție pe piața muncii a persoanelor defavorizate, pentru respondenții (potențiali 
ucenici) intervievați in cursul lunii iunie 2019. 
 
Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici (aferente 
lunilor mai-iulie). 
 
Au fost realizate centralizatoare ale potențialilor angajatori de ucenici identificați în unile 
mai-iulie. 
 
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de ucenici 
din regiune (în lunile mai-iulie). 
 
 
Rezultate / realizări:  
 
MAI  
L1_A2.1_Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici 
L2_A2.1_Scrisori de intenție trimise prin e-mail către firme potențial angajatoare de 
ucenici 
L3_A2.1_Centralizator fișe potențiali angajatori (aferent lunii mai 2019) 
L4_A2.1_Baza de date cu răspunsurile din Fișa de evaluare a profilului de ucenicie – 
versiunea mai 2019 
L5_A2.1_Baza de date cu răspunsurile din Chestionarul privind sustenabilitatea activității 
de ucenicie – versiunea mai 2019 
 
IUNIE 
L6_A2.1_Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici; 
L7_A2.1_Scrisori de intenție trimise prin e-mail către firme potențial angajatoare de 
ucenici 
L8_A2.1_Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii iunie 2019) 
 
IULIE 
L9_A2.1_ Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici; 
L10_A2.1_Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii iulie 2019) 
L11_A2.1_Lista prezenta intalniri reprezentanti beneficiar si membrii GT din 10.07.2019 
L12_A2.1_Chestionare privind insertia pe piata muncii 
L13_A2.1_Fise evaluare profil de ucenicie 
L14_A2.1_Chestionare privind sustenabilitatea activitatii de ucenicie 
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L15_A2.1_BD actualizata cu raspunsurile din chestionarele de insertie-versiunea iulie 2019 
L16_A2.1_ BD actualizata cu raspunsurile din fisa de evaluare a profilului de ucenicie-
versiunea iulie 2019 
L17_A2.1_Lista prezenta intalnire 23.07.2019 cu reprezentantii primariei, potentisli 
mambrii ai GT ucenicie 
L18_A2.1_Minuta intalnire cu reprezentanti ai unui potential angajator si tabelul 
participantilor 
L19_A2.1_Interviu in profunzime cu reprezentantii angajatorului 
 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 
în datele de 03.05.2019, 30.05.2019, 03.06.2019,  27.06.2019, 03.07.2019 si 29.07.2019 - 
organizate de P3 (la sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost dezbătute aspecte 
privind elemente organizatorice aferente proiectului. 
 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 03.05.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data30.05.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 03.06.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 27.06.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 03.07.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 29.07.2019 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
 
 
Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul Beneficiarului, la care au participat reprezentanți ai 
Primăriei Bîrca si potențiali membri ai GT ucenicie – data 27.05.20119, 26.06.2019, 
10.07.2019 si 23.07.2019- liste de prezență și raport deplasare  
Minuta A2.1 a întâlnirii cu un potențial angajator din Craiova, pentru prezentarea 
beneficiilor aduse prin proiect grupului țintă, precum și a celor aduse angajatorilor care 
vor prelua persoane din grupul țintă pentru a participa la programul de ucenicie; discuții 
despre meseriile disponibile, programul de lucru și alte aspecte privind locurile de munca 
oferite ucenicilor – data 23.07.2019  
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Descrierea activității:  
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• Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 

vederea stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  

• S-a discutat despre: 

-Activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 
-Situația completării chestionarelor de către potențialii membri ai GT ucenicie; 
-Situația firmelor potențial angajatoare de ucenici; 
-Necesitatea continuării activității de identificare de noi ucenici; 
-Necesitatea completării Chestionarului de inserție pe piața muncii, a Fișei de evaluare a 
profilului de ucenicie și a Chestionarului privind sustenabilitatea activității de ucenicie de 
către potențialii membri ai GT identificați în luna august 2019; 
-Situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de ucenici; 
-Situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de ucenici; 
-Monitorizarea lunară a ucenicilor nou angajați în cadrul proiectului; 
-Necesitatea actualizării bazelor de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție pe 
piața muncii a persoanelor defavorizate, Fișa de evaluare a profilului de ucenicie și din -
-Chestionarul privind sustenabilitatea activității de ucenicie, pentru respondenții 
intervievați în cursul lunii august 2019; 
-Au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 
-Situația actualizării bazelor de date cu răspunsurile din cele 3 tipuri de chestionare, 
aplicate membrilor GT ucenicie; 
-Necesitatea identificării de noi firme potențial angajatoare de ucenici; 
-Validarea Rapoartelor de activitate. 

 

• Actualizare bază de date cu informațiile din Interviul în profunzime realizat cu 

potențiali angajatori în decursul lunii anterioare (iulie 2019). 

• Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici 

(aferente lunii august 2019). 

• A fost realizat un centralizator al potențialilor angajatori de ucenici identificați în 

luna august 2019. 

• Discuții cu potențiali membri ai GT – în luna august au fost completate chestionare 

de inserție pe piața muncii a persoanelor defavorizate,  fișe de evaluare a profilului 

de ucenicie și chestionare privind sustenabilitatea activității de ucenicie și 

chestionare privind sustenabilitatea activității de ucenicie pentru 13 potențiali 

membri ai GT ucenicie (21 august 2019). În data de 22 august același set de 3 

chestionare a fost aplicat unui număr de 9 potențiali membri ai GT ucenicie, iar în 

data de 23 august, unui număr de 7 potențiali membri ai GT ucenicie. 

• Discuții cu reprezentanții unor potențiali angajator din comună privind percepția 

acestora în legătură cu activitatea de ucenicie și meseriile pentru care ar fi dispuși 

să angajeze ucenici (23.08.2019). 

• Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de 

ucenici din regiune (în luna august 2019). 
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• Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (05.09.2019). 

• Discuții cu membri ai GT ucenicie privind meseriile pe care au fost angajați, 

comportamentul la locul de muncă, obiectivele pe care vor trebui să le atingă în 

timpul stagiului de ucenicie etc. (05.09.2019). 

• Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din 

Chestionarul privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, pentru 

respondenții (potențiali ucenici) intervievați în cursul lunii august 2019 – 

actualizare bază de date. 

• Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din Fișa 

de evaluare a profilului de ucenicie, pentru respondenții (potențiali ucenici) 

intervievați în cursul lunii august 2019 - actualizare bază de date. 

• Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din 

Chestionarul privind sustenabilitatea activității de ucenicie, pentru respondenții 

(potențiali ucenici) intervievați în cursul lunii august 2019 - actualizare bază de 

date. 

• Au fost întocmite rapoartele de monitorizare, aferente lunii septembrie, pentru 

ucenicii angajați în cadrul proiectului. 

 

• Rezultate / realizări:  

• AUGUST 

• L_A2.1: Baza de date centralizare Interviu în profunzime potențiali angajatori – 

versiunea actualizată august 2019 

• L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii 

august 2019); 

• L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii august 2019); 

• L_A2.1: Chestionare de inserție pe piața muncii a persoanelor defavorizate 

• L_A2.1: Fișe evaluare a profilului de ucenicie 

• L_A2.1: Chestionare privind sustenabilitatea activității de ucenicie 

• L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunii august 

2019) 

• SEPTMBRIE 

• L_A2.1: Baza de date cu răspunsurile la chestionarul de inserție pe piața muncii a 

persoanelor defavorizate - versiunea actualizată, septembrie 2019 

• L_A2.1: Baza de date cu răspunsurile din Fișa de evaluare a profilului de ucenicie – 

versiunea actualizată, septembrie 2019 

• L_A2.1: Baza de date cu răspunsurile din Chestionarul privind sustenabilitatea 

activității de ucenicie – versiunea actualizată, septembrie 2019 

• L_A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 

(septembrie 2019) 
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• Ședințe: - 

• Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 

• în datele de 01.08.2019, 29.08.2019, 06.09.2019, 27.09.2019 - organizate de P3 (la 

sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost dezbătute aspecte privind 

elemente organizatorice aferente proiectului. 

• Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 

livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum 

urmează:  

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 01.08.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 29.08.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 06.09.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 27.09.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Întâlnire cu potențiali membri ai GT ucenicie, din data 21.08.2019, minută și listă 

de prezență 

• Întâlnire cu potențiali membri ai GT ucenicie, din data 22.08.2019, minută și listă 

de prezență 

• Întâlnire cu potențiali membri ai GT ucenicie, din data 23.08.2019, minută și listă 

de prezență 

• Întâlnire cu potențiali angajatori din comună, privind posibilitatea de angajare de 

ucenici, în cadrul proiectului, din data 23.08.2019, minută și listă de prezență 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (05.09.2019). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie privind meseriile pe care au fost angajați, 

comportamentul la locul de muncă, obiectivele pe care vor trebui să le atingă în 

timpul stagiului de ucenicie etc. (05.09.2019).  

• A avut loc coordonarea si monitorizarea activitatilor desfasurate de catre Moldoveanu 

Luciana in cadrul programului de ucenicie; 

• A avut loc coordonarea si monitorizarea activitatilor desfasurate de catre ucenicii inscrisi 

in cadrul programului de ucenicie din firmele noi infiintate; 

•  

 
01.10.2019–31.12.2019 

 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 

- situația membrilor GT ucenicie; 

- situația firmelor potențial angajatoare de ucenici; 

- necesitatea identificării de noi potențiali angajatori de ucenici; 

- necesitatea continuării activității de identificare de noi potențiali membri ai GT 

ucenicie; 

- situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- monitorizarea lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului; 

- pregătirea documentației necesare înaintării propunerii de act adițional, referitor 

la majorarea subvenției pentru angajatorii de ucenici și pentru crearea unui post 

nou; 

- responsabilitățile din fișa postului necesar a fi creat prin actul adițional; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

 
Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici (aferente lunii 
octombrie, noiembrie și decembrie 2019). 
 
A fost realizat câte un centralizator al potențialilor angajatori de ucenici identificați în 
lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019. 
 
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de 
ucenici din regiune (în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019). 
 
Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte 
legate de desfășurarea proiectului (07.10.2019, 25.10.2019, 26.11.2019). 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie privind meseriile pentru care au fost angajați, 
comportamentul la locul de muncă, obiectivele pe care vor trebui să le atingă în timpul 
stagiului de ucenicie etc. (07.10.2019, 25.10.2019, 25.11.2019 și 26.11.2019). 
 
Discuții cu angajatori ai membrilor GT ucenicie privind desfășurarea activității acestora 
în timpul stagiului de ucenicie etc. (08.10.2019) 
 
Au fost întocmite rapoartele de monitorizare, aferente lunilor octombrie, noiembrie și 
decembrie, pentru ucenicii angajați în cadrul proiectului. 
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Rezultate / realizări:  
 
OCTOMBRIE 
L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii octombrie 
2019); 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii octombrie 2019); 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunii octombrie 
2019) 
L_A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(octombrie 2019) 
 
 
 
NOIEMBRIE 
L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii noiembrie 
2019); 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii noiembrie 2019); 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunii noiembrie 
2019) 
L_A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(noiembrie 2019) 
 
DECEMBRIE 
L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii decembrie 
2019); 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii decembrie 2019); 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunii decembrie 
2019) 
L_A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(decembrie 2019) 
 
 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 

• în datele de 01.10.2019, 30.10.2019, 01.11.2019, 29.11.2019, 02.12.2019, 
31.12.2019 - organizate de P3 (la sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost 
dezbătute aspecte privind elemente organizatorice aferente proiectului. 

 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 01.10.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 30.10.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 
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• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 01.11.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 29.11.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 02.12.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 31.12.2019 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

 

 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (07.10.2019). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie, din data 07.10.2019, minută și liste de prezență 

• Întâlnire cu angajatori ai membrilor GT ucenicie, din data 08.10.2019, minută și 

liste de prezență  

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (25.10.2019). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie, din data 25.10.2019, minută și liste de prezență 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie, din data 25.11.2019, minută și liste de prezență 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie, din data 26.11.2019, minută și liste de prezență 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (26.11.2019). 

 

 
01.01.2020–31.03.2020 

 
Resurse umane: Responsabil Partenerul 3 (Zaman Gheorghe) si Coordonatori Programe 
ucenicie (Mazilescu Cristina Raluca, Gudanescu Nicolau Nicoleta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Descrierea activității:  
 
 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expertul animator GT 
(incepand din 05.02.2020), la sediul partenerului 3, în vederea stabilirii modalităților de 
derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 

- situația membrilor GT ucenicie; 

- situația firmelor potențial angajatoare de ucenici; 

- necesitatea identificării de noi potențiali angajatori de ucenici; 

- necesitatea continuării activității de identificare de noi potențiali membri ai GT 

ucenicie; 
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- situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de 

ucenici; 

- monitorizarea lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului; 

- situația aplicării setului de 3 chestionare unor potențiali ucenici; 

- situația angajării de noi ucenici (6 luni); 

- actualizarea bazei de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție, aplicat în 

luna februarie persoanelor care au devenit între timp ucenici angajați pe 6 luni; 

- monitorizarea lunară a ucenicilor recent angajați (pe o perioadă de 6 luni); 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici (aferente lunii 
ianuarie și februarie 2020). 
 
A fost realizat câte un centralizator al potențialilor angajatori de ucenici identificați în 
lunile ianuarie și februarie 2020. 
 
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de 
ucenici din regiune (în lunile ianuarie și februarie 2020). 
 
Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte 
legate de desfășurarea proiectului (30.01.2020 și 03.03.2020). 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie privind modul de desfășurare a activității și 
îndeplinirea sarcinilor specifice de la locul de muncă (30.01.2020, 03.03.2020). 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie recent angajați (6 luni) privind meseriile pentru care 
au fost angajați, comportamentul la locul de muncă, obiectivele pe care vor trebui să le 
atingă în timpul stagiului de ucenicie etc. (04.03.2020). 
 
Discuții cu angajatori ai membrilor GT ucenicie privind desfășurarea activității acestora 
în timpul stagiului de ucenicie etc. (30.01.2020, 03.03.2020) 
 
Discuții cu potențiali membri ai GT ucenicie, din data 13.02.2020, chestionare aplicate, 
minută și liste de prezență. 
 
 
Au fost întocmite rapoartele de monitorizare, aferente lunilor ianuarie, februarie și 
martie 2020, pentru ucenicii angajați în cadrul proiectului. 
 
Rezultate / realizări:  
 
IANUARIE 
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L_A2.1: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii ianuarie 
2020); 
L_A2.1: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii ianuarie 2020); 
L_A2.1: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (aferente lunii ianuarie 
2020) 
L_A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(ianuarie 2020) 
 
FEBRUARIE 
L_A2.1_CPU5: Fișe de prezentare a potențialilor angajatori de ucenici (aferente lunii 
februarie 2020); 
L_A2.1_CPU: Centralizator potențiali angajatori (aferent lunii februarie 2020); 
L_A2.1_CPU: Scrisori de intenție trimise unor potențiali angajatori (februarie 2020) 
L_A2.1_CPU: Chestionare aplicate unor potențiali noi ucenici 
L_A2.1_CPU: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(februarie 2020) 
L_A2.1_EAGT_Centralizator cu probemele identificate in randul ucenicilor in luna febr 
2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_07.02.2020 
L_A2.1_EAGT6_Intalniri bilaterale cu ucenicii_sapt. 10-14 febr 2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_sapt. 17-21 febr 2020 
l_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_sapt. 24-28 febr 2020 
 
MARTIE 
L_A2.1_CPU_ Baza de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție actualizată – 
versiune martie 2020 
L_A2.1_CPU_Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(martie 2020) 
L_A2.1_EAGT_Centralizator cu probemele identificate in randul ucenicilor in luna martie 
2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_04.03.2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_sapt. 09-13 martie 2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_sapt. 16-20 martie 2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii _23.03.2020 
L_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii_30.03.2020 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 

• în datele de 06.01.2020, 31.01.2020, 03.02.2020, 27.02.2020, 06.03.2020, 
27.03.2020 - organizate de P3 (la sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost 
dezbătute aspecte privind elemente organizatorice aferente proiectului. 

 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  

 
5 CPU=coordonator program ucenicie 
6 EAGT= Expert animator grup tinta 
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• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 06.01.2020, (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 31.01.2020 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 03.02.2020, (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 27.02.2020 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 06.03.2020 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 27.03.2020 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (30.01.2020). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie și cu reprezentanți ai angajatorilor acestora, 

din data 30.01.2020, minută și liste de prezență. 

• Întâlnire cu potențiali membri ai GT ucenicie, din data 13.02.2020, minută și liste 

de prezență. 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (03.03.2020). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie și cu reprezentanți ai angajatorilor acestora, 

din data 03.03.2020, minută și liste de prezență. 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie recent angajați (6 luni), din data 04.03.2020, 

minută și liste de prezență. 

• Intalniri bilaterale ale expertului animator GT cu ucenicii _07.02.2020; sapt. 10-14 febr 

2020; sapt. 17-21 febr 2020; sapt. 24-28 febr 2020; 04.03.2020; sapt. 09-13 martie 2020; 

sapt. 16-20 martie 2020; 23.03.2020; 30.03.2020. 

 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Resurse umane: Coordonator program ucenicie(Gudanescu Nicoleta, Mazilescu Raluca), 
Expert animator GT(Gheorghe Gabriel), Responsabil Partener 3(Zaman Gheorghe) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Prin intermediul acestei subactivități, 80 tineri (din categoria de vârsta 16 - 25 ani), vor 
putea deveni membri ai grupului țintă, participând la programe de ucenicie, în cadrul 
cărora vor învăța o meserie la locul de muncă și vor obține o calificare care le va permite 
ocuparea unui loc de muncă. Beneficii la nivelul localității: 
- creșterea gradului de ocupare și combaterea șomajului in rândul tinerilor, 
asigurarea de forță de muncă calificată; 
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- facilitarea integrării sociale a tinerilor ucenici și a obținerii de către aceștia de 
venituri care să le crească nivelul de trai. 
Pentru derularea in bune condiții a acestor programe de ucenicie, se va identifica un 
număr cât mai mare de potențiali angajatori care să asigure desfășurarea în cadrul 
activității lor curente a programelor de ucenicie vizate prin proiect. 
Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea 
stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 
- activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 
- situația membrilor GT ucenicie; 
- monitorizarea lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului; 
- situația angajării de noi ucenici (6 luni); 
- actualizarea bazei de date cu răspunsurile din Fișa de evaluare a profilului de 
ucenicie, aplicat în luna februarie persoanelor care au devenit între timp ucenici angajați 
pe 6 luni; 
- actualizarea bazei de date cu răspunsurile din chestionarele privind 
sustenabilitatea activității de ucenicie, aplicat în luna februarie, persoanelor care au 
devenit între timp ucenici angajați pe 6 luni; 
- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 
- validarea Rapoartelor de activitate. 
 
Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte 
legate de desfășurarea proiectului (27.05.2020 și 11.06.2020) – minute si liste de prezență. 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie și reprezentanți ai angajatorilor, privind modul de 
desfășurare a activității și îndeplinirea sarcinilor specifice de la locul de muncă 
(27.05.2020 și 11.06.2020) - – minute si liste de prezență. 
Expertul animator GT a fost saptamanal in Birca, avand intalniri bilaterale cu toti ucenicii. 
Cel putin patru zile pe saptamana, acesta din urma, avand intalniri cu ei,(livrabile 
minutele bilaterale de intalniri, aflate la raportarea expertului animator GT). 
 
Au fost întocmite rapoartele de monitorizare, aferente lunilor aprilie, mai și iunie 2020, 
pentru ucenicii angajați în cadrul proiectului. 
 
 
 
Rezultate / realizări:  
 
APRILIE 
L1_A2.1_CPU _Baza de date cu răspunsurile din fișele de evaluare a profilului de ucenicie 
actualizată – versiune aprilie 2020 
L2_A2.1_CPU_Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(aprilie 2020) 
L3_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii in luna aprilie 2020 
 
MAI 
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L4_A2.1_CPU_Baza de date cu răspunsurile din chestionarele privind sustenabilitatea 
activității de ucenicie actualizată  – versiune mai 2020 
L5_A2.1_CPU_Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(mai 2020) 
L6_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii in luna mai 2020 
 
IUNIE 
L7_A2.1_CPU_Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(iunie 2020) 
L9_A2.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu ucenicii in luna iunie 2020 
 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 
- în datele de 03.04.2020, 30.04.2020, 04.05.2020, 29.05.2020, 04.06.2020, 
29.06.2020 - organizate de P3 (la sediul partenerului) – în cadrul ședințelor au fost 
dezbătute aspecte privind elemente organizatorice aferente proiectului. 
 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 03.04.2020, (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 30.04.2020 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 04.05.2020, (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 29.05.2020 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 04.06.2020 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 29.06.2020 (livrabil la RA 
responsabil partener) 
 
- Au fost organizate de P3 (la sediul partenerului) ședințe de lucru între cei 2 
coordonatori program ucenicie și expertul animator, în datele de 10.04.2020, 24.04.2020, 
20.05.2020, 25.06.2020 – în cadrul ședințelor, expertul animator GT a prezentat situația 
fiecărui membru al GT ucenicie, care a fost constatată în urma întâlnirilor individuale de 
pe teren, iar acolo unde a fost cazul, au fost expuse inclusiv problemele apărute în 
derularea activității curente a ucenicilor 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 10.04.2020 (livrabil la RA 
coordonator program ucenicie Raluca Mazilescu) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 24.04.2020 ((livrabil la RA 
coordonator program ucenicie Raluca Mazilescu) 
• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 20.05.2020, (livrabil la RA 
coordonator program ucenicie Raluca Mazilescu) 
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• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 25.06.2020 (livrabil la RA 
coordonator program ucenicie Raluca Mazilescu) 
 
- Au fost organizate ședințe de lucru, în localitatea Bârca, în datele de 27.05.2020 și 
11.06.2020 (organizate de P3), cu reprezentanți ai Beneficiarului, cu ucenici și 
reprezentanți ai angajatorilor - au fost dezbătute aspecte privind elemente organizatorice 
aferente proiectului. Discuțiile cu reprezentanți ai firmelor angajatoare, au urmărit 
evidențierea modului în care ucenicii angajați (prin intermediul proiectului) își îndeplinesc 
sarcinile specifice locului de muncă respectiv. Discuțiile cu membri ai grupului țintă 
ucenicie angajați au urmărit evidențierea modalității de desfășurare a activităților de la 
locul de muncă. 
Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  
 
• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 
aspecte legate de desfășurarea proiectului (27.05.2020). 
• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie și cu reprezentanți ai angajatorilor acestora, 
din data 27.05.2020, minută și liste de prezență. 
• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 
aspecte legate de desfășurarea proiectului (11.06.2020). 
Întâlnire cu membri ai GT ucenicie și cu reprezentanți ai angajatorilor acestora, din data 
11.06.2020, minută și liste de prezență 
 
In perioada raportata s-au incheiat inca 7 contracte de ucenicie pentru 7 membrii ai 
grupului tinta. 
Pana la iunie 2020 sunt 15 membrii ai grupului tinta inscrisi la programul de ucenicie pe 6 
luni si 16 membrii ai grupului tinta inscrisi la programul de ucenicie pe o perioada de 12 
luni. 
 
 

01.07.2020- 30.09.2020 
 
Resurse umane: Coordonator program ucenicie-Raluca Mazilescu, Nicoleta Gudanescu, 
Expert animator GT-Gheorghe Gabriel, Responsabil Partener 3-Zaman Gheorghe. 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 

- situația membrilor GT ucenicie; 

- monitorizarea lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului; 

- necesitatea continuării activității de identificare de noi potențiali membri ai GT 

ucenicie și aplicarea setului de 3 chestionare, in vederea selectării pentru 

includerea in GT ucenicie; 
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- situația aplicării setului de 3 chestionare unor potențiali ucenici; 

- situația angajării de noi ucenici (6 luni); 

- actualizarea bazei de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție pe piața 

muncii, aplicat în luna august unor potențiali ucenici angajați pe 6 luni; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte 
legate de desfășurarea proiectului (28.07.2020,19.08.2020 și 18.09.2020) – minute si liste 
de prezență; 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie și reprezentanți ai angajatorilor, privind modul de 
desfășurare a activității și îndeplinirea sarcinilor specifice de la locul de muncă 
(28.07.2020, 19.08.2020 și 18.09.2020) - minute si liste de prezență. 
Au fost întocmite planuri de activitate si rapoarte de monitorizare, aferente lunilor iulie, 
august și septembrie 2020, pentru ucenicii angajați în cadrul proiectului; 
 
Tot in perioada de raportare, Coordonatorul Program Ucenicie, Gudanescu-Nicolau 
Nicoleta, a aplicat chestionare de evaluare ucenicilor, cu scopul de a analiza in 
permanenta opiniile acestora si de a observa diversele probleme cu care acestia se pot 
confrunta. De asemenea, in urma aplicarii chestionarelor, s-a intocmit cate un tabel 
centralizator pentru fiecare luna. 
 
In perioada de raportare, Expertul Animare grup tinta s-a intalnit cu cu responsabilul 
partener si coordonatorii program ucenicie pentru a planifica activitatile si a clarifica 
anumite aspecte. De asemenea, a facilitat comunicarea intre membrii grupului tinta si 
Partenerul 3 in vederea convocarii grupului tinta la activitatea 2.1, a facilitat comunicarea 
intre membrii grupului experti;  
 
Monitorizarea de catre Responsabilul P3 a activitatii desfasurate de expertii A 2.1. 
 
In perioada de raportare, a avut loc examenul pentru cursul de femeie de serviciu. In 
cadrul acestuia, au participat 16 ucenici, din care 15 au dobandit o calificare. 
 
In luna septembrie au fost angajați următorii ucenici: 

1. Gîdăr Geta 

2. Purecel Alexandru 

3. Răduță Mariana 

4. Stîrcan Florin 

5. Stîrcan Mariana Luminița 

 
 
 
Rezultate / realizări:  
IULIE 
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A2.1: Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (iulie 2020); 
A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (iulie 
2020); 
Chestionare de evaluare a ucenicilor; 
Tabel centralizator; 
Minute intalnire. 
 
AUGUST 
A2.1: Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (august 
2020) 
A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (august 
2020) 
A2.1: Chestionare aplicate unor potențiali noi ucenici (Chestionarul de inserție pe piața 
muncii a persoanelor defavorizate, Fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie și 
Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie) 
La sfârșitul lunii august s-a terminat contractul de ucenicie pentru următorul ucenic: 
Vîrtosu Sandu; 
Minuta intalnire; 
Chestionare de evaluare a ucenicilor; 
Tabel centralizator; 
 
 
SEPTEMBRIE 

- Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (septembrie 2020) 

- Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (septembrie 

2020) 

- Baza de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție pe piața muncii a persoanelor 

defavorizate – versiune actualizată, septembrie 2020; 

- Minute si liste de prezenta; 

- Centralizatot ucenici ce au finalizat; 

- Rapoarte finale_ucenici 

- 5 Contracte de ucenicie; 

- 2 Contracte de subventie; 

- 15 adeverinte de absolvire_curs femeie de serviciu. 

 
Ședințe: - 
Ședințe de lucru la partener/beneficiar/potențial angajator de ucenici: 

- în datele de 21.07.2020, 21.08.2020, 21.09.2020, - organizate de P3 (la sediul 
partenerului) – în cadrul ședințelor au fost dezbătute aspecte privind elemente 
organizatorice aferente proiectului. 

Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 21.07.2020, (livrabil la RA 

responsabil partener) 
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• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 21.08.2020 (livrabil la RA 

responsabil partener) 

• Minuta A2.1 a întâlnirii la sediul partenerului P3 – data 21.09.2020, (livrabil la RA 

responsabil partener) 

 

- Au fost organizate ședințe de lucru, în localitatea Bârca, în datele de 28.07.2020, 

19.08.2020 și 18.09.2020 (organizate de P3), cu reprezentanți ai Beneficiarului, cu 

ucenici și reprezentanți ai angajatorilor - au fost dezbătute aspecte privind 

elemente organizatorice aferente proiectului. Discuțiile cu reprezentanți ai 

firmelor angajatoare, au urmărit evidențierea modului în care ucenicii angajați 

(prin intermediul proiectului) își îndeplinesc sarcinile specifice locului de muncă 

respectiv. Discuțiile cu membri ai grupului țintă ucenicie angajați au urmărit 

evidențierea modalității de desfășurare a activităților de la locul de muncă. 

Aceste ședințe au facilitat implementarea activităților programate și realizarea 
livrabilelor specifice A2.1 – s-au întocmit minute ale întâlnirilor, după cum urmează:  

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (28.07.2020). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie și cu reprezentanți ai angajatorilor acestora, 

din data 28.07.2020, minută și liste de prezență. 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (19.08.2020). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie din data 19.08.2020, minută și liste de prezență 

• Întâlnire cu potențiali membri ai GT ucenicie din data 20.08.2020, pentru aplicarea 

setului de 3 chestionare, in vederea selectării in GT ucenicie - lista de prezență 

• Întâlnire cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul căreia au fost abordate 

aspecte legate de desfășurarea proiectului (18.09.2020). 

• Întâlnire cu membri ai GT ucenicie din data 18.09.2020, minută și liste de prezență. 

 

 

 

01.10.2020- 31.12.2020 

 
Resurse umane: Coordonator program ucenicie - Raluca Mazilescu, Nicoleta Gudanescu, 
Expert animator GT - Gheorghe Gabriel, Responsabil Partener 3 - Zaman Gheorghe. 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.  
S-a discutat despre: 

- activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii; 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 78/243 

 
 

 

78  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

- situația membrilor GT ucenicie; 

- monitorizarea lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului; 

- au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului; 

- validarea Rapoartelor de activitate. 

Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte 
legate de desfășurarea proiectului (22.10.2020, 26.11.2020 și 02.12.2020) – minute si liste 
de prezență; 
 
Discuții cu membri ai GT ucenicie și reprezentanți ai angajatorilor, privind modul de 
desfășurare a activității și îndeplinirea sarcinilor specifice de la locul de muncă 
(22.10.2020, 26.11.2020 și 02.12.2020) - minute si liste de prezență. 
 
Coordonatorii Programului de Ucenicie, Gudanescu Nicoleta, respectiv Mazilescu Raluca 
au fost întocmite planuri de activitate si rapoarte de monitorizare, aferente lunilor 
octombrie, noiembrie  si decembrie 2020, pentru ucenicii angajați în cadrul proiectului; 
 
Tot in perioada de raportare, Gudanescu Nicoleta, Coordonatorul Program Ucenicie, a 
intocmit rapoarte finale, rapoarte de progre si munte de intalnire cu ucenicii care finalizat 
Programul de Ucenicie. De asemenea, Coordonatorul Programului Ucenicie a intocmit Plan 
de Activiate si Raport de Monitorizare pentru ucencii care au inceput programul de 
ucenicie in luna Septembrie 2020. S-au intocmit tabele centralizatoare pentru fiecare 
luna. 
 
In perioada de raportare, Expertul Animare grup tinta s-a intalnit cu cu responsabilul 
partener si coordonatorii program ucenicie pentru a planifica activitatile si a clarifica 
anumite aspecte. De asemenea, a facilitat comunicarea intre membrii grupului tinta si 
Partenerul 3 in vederea convocarii grupului tinta la activitatea 2.1, a facilitat comunicarea 
intre membrii grupului experti;  
 
Monitorizarea de catre Responsabilul P3 a activitatii desfasurate de expertii A 2.1. 
 
 
 
 
 
Rezultate / realizări:  
 
OCTOMBRIE 
A2.1: Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (octombrie 
2020); 
A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(octombrie 2020); 
Chestionare de evaluare a ucenicilor; 
Tabel centralizator; 
Minute si liste de prezenta; 
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NOIEMBRIE 
A2.1: Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (noiembrie  
2020) 
A2.1: Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 
(noiembrie 2020) 
A2.1: Chestionare aplicate unor potențiali noi ucenici (Chestionarul de inserție pe piața 
muncii a persoanelor defavorizate, Fișa individuală de evaluare a profilului de ucenicie și 
Chestionarul privind evaluarea sustenabilității activității de ucenicie) 
Minute si liste de prezenta; 
Chestionare de evaluare a ucenicilor; 
Tabel centralizator; 
 
 
DECEMBRIE 

- Planurile de activitate lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului (decembrie 

2020) 

- Rapoarte de monitorizare lunară a ucenicilor angajați în cadrul proiectului 

(decembrie 2020) 

- Minute si liste de prezenta; 

- Centralizatot ucenici ce au finalizat; 

- Rapoarte finale_ucenici 

 
01.01.2021-13.01.2021 

 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A2.1. 
 
Rezultate/realizari: 
- 
 
 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A2.1. 
 
Rezultate/realizari: 
- 
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➢ Activitatea 2. Activitati integrate de ocupare in comunitatea marginalizata / 

subactivitatea A2.2. Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, 

consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii 

Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 – 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe 
piata muncii a 698 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata 
Resurse umane: Experti consiliere/orientare – 2 experti, Expert Ocupare,  Responsabil 
Partener 2 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
Proiect Lider, Birou Proiect P2, Autoturism. 
Locația de implementare: Strada Mihai Viteazul nr. 257, Comuna Bîrca, judetul Dolj, 
România / Strada Tulnici nr. 2, Municipiul Bucurest 
 
Descriere: 
In cadrul acestei activitati 698 persoane (tineri din categoria de varsta 16-25 de ani si 
adulti, membri ai grupului tinta, vor participa in proiect la sesiuni de informare, 
consiliere, orientare si mediere pe piata muncii. Prin intermediul sesiunilor de informare, 
consiliere, orientare si mediere pe piata muncii, persoanele vizate, care vor participa la 
cate 4 sedinte de acest fel, vor primi suportul necesar pentru alegerea unui curs de 
formare profesionala si pentru alegerea viitoarei cariere sau in vederea gasirii unui loc de 
munca adecvat nivelului de pregatire si tipului de studii pe care le urmeaza, 
in contextul ofertei de pe piata muncii. 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Notificare nr. 16, Act aditional nr.9, Notificarea 16 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- In perioada de raportare au fost realizate elaborare instrumente de lucru pentru toate 
sedintele incluse in proiect, verificare documente GT pentru stabilirea primilor membri 
consiliati, plan de consiliere, aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare), 
evaluare instrumente aplicate membrilor, metodologia de consiliere , informare , 
orientare si mediere pe piata muncii, a fost selectat o parte din grupul tinta, a fost 
realizata prima sesiune, si anume sesiune de informare cu o parte din grupul tinta 
selectat. 
 
Rezultate/ realizări:  draft CV Europass; Scrisoare de intentie; Pregatirea pentru un 
interviu; Aptitudini, competente si abilitati; Chestionar feedback consiliere; 
Chestionar de indrumare; Profil de capacitati + Vocational; Fisa mediere beneficiar; Fisa 
consiliere beneficiar; Plan de cariera; Formular anamnestic. 
Metodologia de consiliere , informare , orientare si mediere pe piata muncii. 
Livrabile Sesiunea 1 Informare cu privire la cariera - Exp. consiliere-orientare, formulare 
anamnestic, test interes profesional, fisa consiliere – aplicate. 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 81/243 

 
 

 

81  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare au avut loc urmatoarele activitati de catre cei doi Experti 
consiliere/orientare precum si de catre Expertul ocupare implicati in cadrul acestei 
activitati din partea Partenerului 2, dupa cum urmeaza:  
 
Experti consiliere/orientare: 
1: Verificare documente GT pentru stabilirea membrilor consiliati si elaborare plan de 
consiliere – s-au verificat documentele de grup tinta in vederea identificarii membrilor ce 
vor fi consiliati. S-au verificat urmatoarele documente: „Formularul de inregistrare 
individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020”, „Acord de 
participare”, „Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la grupul tinta”, 
„Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari”, si „Declaratie pe 
proprie raspundere privind apartenenta la etnia roma” – unde a fost cazul, din care au 
rezultat planurile de consiliere;  
2: Elaborare prezentare lunara – s-a realizat o prezentare ce va fi desfasurata in fiecare 
luna, inainte de activitatea de consiliere, in care beneficiarii noi vor fi informati cu privire 
la ce presupun proiectul POCU/20/4/2/101916 - „Viitor European: Integrare” si 
activitatea 2.2 - Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, 
consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii, pentru o mai buna 
desfasurare a sedintelor ulterioare informarii; 
3: Prezentare lunara – membrii grupului tinta s-au prezentat la o intalnire stabilita in urma 
realizarii planului de consiliere, pentru a fi informati ce beneficii aduc proiectul in care 
sunt inscrisi si activitatea de consiliere si mediere la care vor participa in decursul celor 
trei ani de implementare; 
4: Aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare) – s-au aplicat chestionarele 
potrivite pentru sedinta nr. 1, denumita in proiect „informare cu privire la cariera”, 
chestionarele folosite fiind „Formular anamnestic” si „Test interes profesional”; 
5: Evaluare instrumente aplicate membrilor – in urma aplicarii chestionarelor, acestea au 
fost evaluate din punct de vedere psihologic, iar in urma evaluarii s-au scris rezultatele in 
„Fisa de consiliere”; 
6: Completare grila activitati – s-a realizat „Grila de activitati” in care sunt mentionate 
activitatile principale in luna decembrie; 
7: Elaborare Raport activitate si Fisa lunara de pontaj – la finalul lunii s-au elaborat cele 
doua documente denumite Anexa 18 – Raport lunar de activitate si Anexa 7 – Fisa lunara 
de pontaj in care s-au detaliat activitatile prestate in luna in curs. 
 
Expert ocupare: 
1. S-a realizat planul de mediere aferent lunii decembrie ce are ca scop o buna evidenta 
a membrilor planificati sa beneficieze de sedinta de mediere din cadrul proiectului; 
2. S-au aplicat instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere 
– acestea sunt CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
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3. In urma instrumentelor aplicate in cursul lunii decembrie, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele denumite „Fisa mediere”, atasate 
fiecarui set de instrumente aplicate/beneficiar; 
4. S-au identificat angajatori si au fost stabilite si efectuate intalniri, impreuna cu Expert 
Coordonator Program ucenicie din partea Partenerul 3, cu reprezentanti ai posibililor 
angajatori care sa fie subventionati pentru angajarea de membri ai grupului tinta ce 
finalizeaza cursuri de formare sau pentru tinerii care doresc sa urmeze programe de 
ucenicie; 
 
Rezultate/ realizări:  
Experti consiliere/orientare 

- Tabel persoane consiliere; 
- Planuri de consiliere; 
- Formular anamnestic;  
- Test interes profesional; 
- Fise consiliere; 

Expert ocupare: 

- Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 

- Plan mediere – luna decembrie; 

- Fisa mediere; 

- Minute de intalnire potentiali angajatori 

 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de 
cei doi Experti consiliere/orientare, Expertul ocupare si Responsabilul Partener 2 din 
partea Partenerului 2.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii, a fost verificata 
eligibilitatea grupului tinta selectat si inregistrat pana in prezent, a fost actualizata 
procedura selectie GT si s-au desfasurat activitati de monitorizare, control si raportare 
ale partenerului 2; Totodata s-au colectat si centralizat informatii necesare intocmirii 
Raportului de implementare a activitatilor partenerului 2 si informatiilor necesare 
Raportului tehnic nr.2, precum si documentele partenerului 2 necesare Cererii de 
rambursare nr.2 aferente prefinantarii 1 si au avut loc intalnirii cu experti din cadrul 
Partenerului 3; 

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati  
1: Verificare documente GT pentru stabilirea membrilor consiliati si elaborare plan de 
consiliere – s-au verificat documentele de grup tinta in vederea identificarii membrilor ce 
vor fi consiliati. S-au verificat urmatoarele documente: „Formularul de inregistrare 
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individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020”, „Acord de 
participare”, „Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la grupul tinta”, 
„Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari”, si „Declaratie pe 
proprie raspundere privind apartenenta la etnia roma” – unde a fost cazul, din care au 
rezultat planurile de consiliere;  
2: Aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare) – s-au aplicat chestionarele 
potrivite pentru sedinta nr. 1, denumita in proiect „informare cu privire la cariera”, 
chestionarele folosite fiind „Formular anamnestic” si „Test interes profesional”; 
3: Aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare) – s-au aplicat chestionarele 
potrivite pentru sedinta nr. 2, denumita in proiect „orientare profesionala”, chestionarele 
folosite fiind „Chestionar alegere activitate”, „Profil de capacitati” si „Chestionar de 
indrumare”;  
4: Intalnire cu expertii din cadrul proiectului – expertii consiliere-orientare, coordonator 
program ucenicie si responsabil partener 2 s-au intalnit pentru repartizarea beneficiarilor 
consiliati, la programul de ucenicie; 
5: Evaluare instrumente aplicate membrilor – in urma aplicarii chestionarelor, acestea au 
fost evaluate din punct de vedere psihologic, iar in urma evaluarii s-au scris rezultatele in 
„Fisa de consiliere”; 
6: Intocmirea unui centralizator cu persoanele din cadrul grupului tinta care au beneficiat 
de activitatile de consigliere; 
Expert ocupare: 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Completarea bazei de date cu potentiali angajatori, baza de date actualizata in fiecare 
luna, in urma careia sa tin discutii cu agentii economici vizati, in vederea stabilirii unui 
parteneriat pentru a angaja ucenicii din cadrul proiectului; 
4. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire”; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in luna aprilie in care 
au fost trecuti toti beneficiarii ce au fost la sedinta de mediare; 
 
Rezultate/ realizări:  
Responsabil partener 2 
Metodologie GT - Versiunea 2 februarie; 
Anexa 20 activitati luna urmatoare P2 (martie, aprilie, mai); 
Minute intalnire Experti Partener 2 si Experti Partener3; 
Raport Implementare Activitati P2 Perioada Oct-Febr; 
Sesiuni de consiliere si mediere pe piata muncii(fotografii); 
 
Experti consiliere/orientare 
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Centralizator beneficiari consiliere(februarie, martie, aprilie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(februarie, martie, aprilie); 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Minute de intalnire potentiali angajatori subventionati sau prin programe de ucenicie; 
Baza de date potentiali angajatori; 
 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel) si 
implementata de cei doi Experti consiliere/orientare (Amelia Boros, Tudoran Catalina-
Delia), Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) si Responsabilul Partener 2 (Chitu Daniel) din 
partea Partenerului 2 – 4 Mare Elisium SRL-D  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr.3, precum si 
documentele partenerului 2 necesare Cererii de rambursare nr.6 aferente prefinantarii 1; 

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati  
1: Verificare documente GT pentru stabilirea membrilor consiliati si elaborare plan de 
consiliere – s-au verificat documentele de grup tinta in vederea identificarii membrilor ce 
vor fi consiliati. S-au verificat urmatoarele documente: „Formularul de inregistrare 
individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020”, „Acord de 
participare”, „Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la grupul tinta”, 
„Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari”, si „Declaratie pe 
proprie raspundere privind apartenenta la etnia roma” – unde a fost cazul, din care au 
rezultat planurile de consiliere;  
2: Aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare) – s-au aplicat chestionarele 
potrivite pentru sedinta nr. 1, denumita in proiect „informare cu privire la cariera”, 
chestionarele folosite fiind „Formular anamnestic” si „Test interes profesional”; 
3: Aplicare instrumente consiliere (teste/chestionare) – s-au aplicat chestionarele 
potrivite pentru sedinta nr. 2, denumita in proiect „orientare profesionala”, chestionarele 
folosite fiind „Chestionar alegere activitate”, „Profil de capacitati” si „Chestionar de 
indrumare”;  
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4: Intalnire cu expertii din cadrul proiectului – expertii consiliere-orientare, coordonator 
program ucenicie si responsabil partener 2 s-au intalnit pentru repartizarea beneficiarilor 
consiliati pentru programele de ucenicie, antreprenoriat si formare profesionala; 
5: Evaluare instrumente aplicate membrilor – in urma aplicarii chestionarelor, acestea au 
fost evaluate din punct de vedere psihologic, iar in urma evaluarii s-au scris rezultatele in 
„Fisa de consiliere”; 
6: Intocmirea unui centralizator cu persoanele din cadrul grupului tinta care au beneficiat 
de activitatile de consiliere; 
Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Identificarea si completarea bazei de date cu potentiali angajatori, baza de date 
actualizata in fiecare luna, in urma careia sa tin discutii cu agentii economici vizati, in 
vederea stabilirii unui parteneriat pentru a angaja ucenicii din cadrul proiectului, 
activitate desfasurata impreuna cu experti din cadul Partenerului 3; 
4. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire” - activitate desfasurata impreuna cu experti din cadrul Partener 3; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
Sesiuni de consiliere pe piata muncii  - Foto consiliere (Mai, Iunie, Iulie); 
Sesiuni de mediere pe piata muncii - Foto mediere (Mai, Iunie, Iulie); 
Centralizator GT Consiliere-orientare(Mai, Iunie, Iulie); 
Centralizator GT mediere(Mai, Iunie, Iulie); 
Anexa 20 activitati luna urmatoare P2 (Iunie, Iulie, August); 
RT 6 - sectiuni P2; 
Cerere de rambursare nr.6 aferenta Prefinantare nr.1 – cheltuieli Partener 2; 
Cerere de plata nr.2 - cheltuieli Partener 2; 
 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consiliere (Mai, Iunie, Iulie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
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Chestionare de indrumare; 
 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(Mai, Iunie, Iulie); 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Minute de intalnire potentiali angajatori subventionati sau prin programe de ucenicie; 
Baza de date potentiali angajatori; 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 4, precum si 
documentele partenerului 2 necesare Cererii de rambursare nr. 7 aferente cererii de 
plata, Cererii de rambursare nr. 8. 

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
1. Intocmire planuri de consiliere; 
2. Centralizatoare consiliere; 
3. S-au organizat sesiuni de consiliere (1 si 2). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 

anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare 
si s-a finalizat cu fisa de consiliere; 

4. In luna august au fost consiliati 48 de participanti (sesiunea 1), in luna septembrie 
au fost consiliati 48 de participant (sesiunea 2) si in luna octombrie au fost consiliati 
11 de participant (sesiunea 1) si 37 de participanti (sesiunea 2). 

 
Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
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astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire” - activitate desfasurata impreuna cu experti din cadrul Partener 3; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
Sesiuni de consiliere pe piata muncii  - Foto consiliere (august, septembrie, octombrie); 
Sesiuni de mediere pe piata muncii - Foto mediere (august, septembrie, octombrie); 
Centralizator GT Consiliere-orientare(august, septembrie, octombrie); 
Centralizator GT mediere(august, septembrie, octombrie); 
Anexa 21 activitati luna urmatoare P2 (septembrie, octombrie, noiembrie); 
RT 4 - sectiuni P2; 
Cerere de rambursare nr. 7 aferenta Prefinantare nr.1 – cheltuieli Partener 2; 
Cerere de rambursare nr. 8 – cheltuieli Partener 2; 
 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consiliere (august, septembrie, octombrie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(Mai, Iunie, Iulie); 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Minute de intalnire potentiali angajatori subventionati sau prin programe de ucenicie; 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic precum si 
documentele partenerului 2 necesare Cererii de rambursare aferente RT. 
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Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
- Intocmire planuri de consiliere; 
- Centralizatoare consiliere; 
- S-au organizat sesiuni de consiliere (1, 2 si 3). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 

anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare 
si s-a finalizat cu fisa de consiliere.In sesiunea 3 s-au aplicat: chestionarul denumit 
“Planul meu de cariera” si analiza swot si s-a finalizat cu fisa de consiliere 

- In luna noiembrie au fost consiliati 11 participanti (sesiunea 1),22 
participanti(sesiunea 2),27 participanti (sesiunea 3) in luna decembrie au fost 
consiliati 6 participanti (sesiunea 1), 3 participanti (sesiunea 2),35 de participant 
(sesiunea 3) si in luna ianuarie 2019 au fost consiliati 44 participanti (sesiunea 3)  

 
Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire” - activitate desfasurata impreuna cu experti din cadrul Partener 3; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
Centralizator GT Consiliere-orientare(noiembrie,decembrie,ianuarie); 
Centralizator GT mediere (noiembrie,decembrie,ianuarie);; 
Anexa 21 activitati luna urmatoare P2 
 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consiliere (noiembrie,decembrie,ianuarie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere (noiembrie,decembrie,ianuarie);  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Planul meu de cariera; 
Analiza swot; 
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Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(noiembrie,decembrie,ianuarie) 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Minute de intalnire potentiali angajatori subventionati sau prin programe de ucenicie; 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic precum si 
documentele partenerului 2 necesare Cererii de rambursare aferenta prezentului RT. 

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
- Intocmire planuri de consiliere; 
- Centralizatoare consiliere; 
- S-au organizat sesiuni de consiliere (1, 2 si 3). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 

anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare  
in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si Analiza Swot.Toate acestea 
finalizandu-se  cu fisa de consiliere; 

- In luna februarie au fost consiliati 48 participanti, in luna martie au fost consiliati 
60 participanti si in luna aprilie 2019 au fost consiliati  60 participanti  

Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire” - activitate desfasurata impreuna cu experti din cadrul Partener 3; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 90/243 

 
 

 

90  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

Responsabil partener 2 
Sesiuni de consiliere pe piata muncii   
Sesiuni de mediere pe piata muncii  
Centralizator GT Consiliere-orientare; 
Centralizator GT mediere; 
Anexa 21 activitati luna urmatoare P2 
 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consigliere; 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Planul meu de cariera; 
Analiza Swot; 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic precum si 
documentele partenerului 2 necesare Cererii de rambursare aferenta prezentului RT. 

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
- Intocmire planuri de consiliere; 
- Centralizatoare consiliere; 
- S-au organizat sesiuni de consiliere (1, 2 si 3). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 

anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare  
in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si Analiza Swot.Toate acestea 
finalizandu-se  cu fisa de consiliere; 

Expert ocupare: 
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1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Intalnirile cu potentialii angajatori se fac in vederea prezentarii beneficiilor aduse de 
prezentul proiect si stabilirea de parteneriate pentru angajarea ucenicilor care rezoneaza 
cu domeniile de activitate ale persoanelor juridice – documentele rezultate sunt denumite 
astfel: „Lista participanti intalnire”, „Proces-verbal intalnire”, Masuri de subventionare”, 
„Minuta de intalnire” - activitate desfasurata impreuna cu experti din cadrul Partener 3; 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
Sesiuni de consiliere pe piata muncii   
Sesiuni de mediere pe piata muncii  
Centralizator GT Consiliere-orientare; 
Centralizator GT mediere; 
Anexa 21 activitati luna urmatoare P2 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consigliere; 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Planul meu de cariera; 
Analiza Swot; 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
 
 
 
 

01.08.2019 – 30.09.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
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 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 9,  

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2 si 3). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 
anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si 
Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-se  cu fisa de consiliere; 
In luna august  si septembrie au fost consiliati 28 de participanti (sesiunea 1), 30 de 
participanti (sesiunea 2) 62 de participanti (sesiunea 3) ; 

Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3.S-a realizat o baze de date cu potentiali angajatori in vederea indrumarii membrilor 
grupului tinta catre un loc de munca. 
4.Identificarea de angajatori la care tinerii sa mearga la programe de ucenicie. 
 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
Centralizator GT Consiliere-orientare(august, septembrie); 
Centralizator GT mediere(august, septembrie); 
RT 9 - sectiuni P2; 
 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consiliere (august, septembrie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Planul meu de cariera;  
Analiza Swot; 
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Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(august,septembrie); 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Contracte ucenicie pentru tinerii intrati in programele de ucenicie in cadrul celor 19 firme 
noi infiintate; 
 
 
 
 

01.10.2019 – 31.12.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 10;  

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2 si 3). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 
anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si 
Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-se  cu fisa de consiliere; 
In luna octombrie,noiembrie si decembrie au fost consiliati 110 de participanti 
(sesiunea 1), 43 fise (sesiunea 2) 44 fise  (sesiunea 3) 83 fise ; 

Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3.S-a realizat o baze de date cu potentiali angajatori in vederea indrumarii membrilor 
grupului tinta catre un loc de munca. 
4.Identificarea de angajatori la care tinerii sa mearga la programe de ucenicie. 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
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6.S-a realizat o baza de date cu potentiali angajati /ucenici de nivel 1 in vederea angajarii 
acestora in cadrul angajatorilor identificati; 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
- 
Experti consiliere/orientare 
Centralizator beneficiari consiliere (octombrie,noiembrie, decembrie); 
Fise consiliere; 
Planuri de consiliere;  
Formular anamnestic; 
Test interes profesional; 
Chestionar; 
Profil Capacitati; 
Chestionare de indrumare; 
Planul meu de cariera;  
Analiza Swot; 
 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere(octombrie, noiembrie, decembrie); 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Baza de date cu potentiali angajatori in vederea indrumarii membrilor grupului tinta catre 
un loc de munca; 
Baza de date cu potentiali angajati /ucenici de nivel 1 in vederea angajarii acestora in 
cadrul angajatorilor identificati; 
 
 
 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 11;  

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2,3 si 4). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 
anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
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sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si 
Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-se  cu fisa de consiliere;In sesiunea 4 au fost 
prezentate unor grupuri formate din max 10 persoane urmatoarele capitole:recrutarea 
personalului, selectia personalului,contractual individual de munca, fisa postului, 
regulamentul GDPR, Motivatia si evaluarea personalului. 

Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3.S-au aplicat chestionare de satisfacere a angajatilor . 
4.S-a realizat intalniri cu antreprenorii in vederea prezentarii proiectului cu privire la 
angajarea membrilor grupului tinta in firmele infiintate de acestia. 
5. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost trecuti 
toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
6.Monitorizarea activitatii a persoanelor ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului,in urma acesteia au rezultat fisele de monitorizare a angajatilor subventionati. 
 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
-Documente de raportatre necesare raportului tehnic nr.10 
-Anexa 21-informatii activitati luna urmatoare aferenta activitatilor Partenerului 2; 
-Lista de prezenta cursuri formare profesionala continua; 
 
Expert ocupare: 
Centralizator beneficiari mediere 
Fisa mediere; 
Curriculum Vitae, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
Minute de intalnire cu angajatorii in vederea prezentarii proiectului; 
Centralizator angajati monitorizati; 
Fise de monitorizare a angajatilor subventionati cu privirea la desfasurarea activitatilor; 
Chestionare de satisfacerea nevoilor ale angajatilor. 
 
 
 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Nicolau Alexandru inlocuit cu 
Abaluta Mihaela incepand cu 22.04.2020) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 12;  

Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2,3 si 4). In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare 
anamnestice, teste interese profesionale si s-a finalizat cu fisa de consiliere. In 
sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; in sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si 
Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-se  cu fisa de consiliere;In sesiunea 4 au fost 
prezentate unor grupuri formate din max 10 persoane urmatoarele capitole:recrutarea 
personalului, selectia personalului,contractual individual de munca, fisa postului, 
regulamentul GDPR, Motivatia si evaluarea personalului. 

 
 
 
 
Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3.S-au aplicat chestionare de satisfactie  a angajatilor prin intermediul proiectului . 
4. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost 
mentionati  toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
5.Monitorizarea activitatii a persoanelor ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului,in urma acesteia au rezultat fisele de monitorizare a angajatilor subventionati. 
6.Intocmirea centralizatorului  cu personele ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului in cadrul firmelor subventionate. 
7.Dovada persoanelor angajate prin intermediul proiectului(contract individual de munca, 
adeverinta de salariat, extras din revisal).Transmiterea dovezilor de angajare a fost 
ingreunata din cauza scepticismului firmelor angajatoare asupra scopului de utilizare al 
acestora. 
Rezultate/ realizări: 
Responsabil partener 2 
-Documente de raportatre necesare raportului tehnic nr.12 
-Anexa 21-informatii activitati luna urmatoare aferenta activitatilor Partenerului 2; 
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01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Abaluta Mihaela) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 13;  
 
Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2,3 si 4).  
 
In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare anamnestice, teste interese profesionale si s-a 
finalizat cu fisa de consiliere;  
In sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; 
In sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-
se  cu fisa de consiliere; 
In sesiunea 4 au fost prezentate unor grupuri formate din max 10 persoane urmatoarele 
capitole:recrutarea personalului, selectia personalului,contractual individual de munca, 
fisa postului, regulamentul GDPR, Motivatia si evaluarea personalului. 
 
Expert ocupare: 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost 
mentionati  toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
4. Monitorizarea activitatii a persoanelor ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului,in urma acesteia au rezultat fisele de monitorizare a angajatilor subventionati. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
Responsabil partener 2 
- Documente de raportatre necesare raportului tehnic nr.14; 
- Anexa 21-informatii activitati luna urmatoare aferenta activitatilor Partenerului 2; 
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- Tabele centralizatoare; 
- Fise consiliere; 
- Fise mediere; 
- Chestionare monitorizare angajati; 
- Plan consiliere; 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Abaluta Iulia-Luminita) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 14;  
 
Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2,3 si 4).  
 
In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare anamnestice, teste interese profesionale si s-a 
finalizat cu fisa de consiliere;  
In sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; 
In sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-
se  cu fisa de consiliere; 
In sesiune 4 s-au aplicat 2 seturi de instrumente aplicate membrilor GT.   
In sesiunea 4 au fost prezentate unor grupuri formate din max 10 persoane urmatoarele 
capitole:recrutarea personalului, selectia personalului,contractual individual de munca, 
fisa postului, regulamentul GDPR, Motivatia si evaluarea personalului. 
 
 
Expert ocupare: 
 
1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
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3. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost 
mentionati  toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
4. Monitorizarea activitatii a persoanelor ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului,in urma acesteia au rezultat fisele de monitorizare a angajatilor subventionati. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
Responsabil partener 2 
- Documente de raportatre necesare raportului tehnic nr.14; 
- Anexa 21-informatii activitati luna urmatoare aferenta activitatilor Partenerului 2; 
- Tabele centralizatoare; 
- Fise consiliere; 
- Fise mediere; 
- Chestionare monitorizare angajati; 
- Plan consiliere; 
  

 01.01.2021 – 13.01.2021 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Abaluta Iulia-Luminita) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de cei doi 
Experti consiliere/orientare si Expertul ocupare.  
 
 In perioada de raportare Responsabilul Partener 2 a coordonat activitatile 
desfasurate de catre expertii P2 implicati in cadrul acestei activitati, au fost stabilite 
impreuna cu reprezentantii beneficiarului modalitatea de derulare a sesiunilor de 
informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii. Totodata s-au 
colectat si centralizat informatii necesare intocmirii Raportului tehnic nr. 15;  
 
Expertii consiliere/orientare au desfasurat urmatoarele activitati: 
Intocmire planuri de consiliere; 
Centralizatoare consiliere; 
S-au organizat sesiuni de consiliere (1,2,3 si 4).  
 
In sesiunea 1 s-au aplicat: formulare anamnestice, teste interese profesionale si s-a 
finalizat cu fisa de consiliere;  
In sesiunea 2 s-au aplicat: chestionare, profil de capacitate, chestionare de indrumare si 
s-a finalizat cu fisa de consiliere; 
In sesiunea 3 s-au aplicat: Planul meu de cariera si Analiza Swot.Toate acestea finalizandu-
se  cu fisa de consiliere; 
 
 
Expert ocupare: 
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1. S-au derulat sesiuni de mediere pe piata muncii in cadrul carora s-au aplicat 
instrumentele de lucru necesare si utilizate in cadrul sedintelor de mediere – acestea sunt 
CV, Scrisoare de intentie, Chestionar Feedback; 
2. In urma instrumentelor aplicate in perioada de raportare, s-au realizat verificarea si 
evaluarea acestora, din care au rezultat documentele „Fisa mediere”, atasate fiecarui set 
de instrumente aplicate/beneficiar; 
3. Centralizarea beneficiarilor mediati – s-a realizat un centralizator in care au fost 
mentionati  toti beneficiarii ce au participat la sedintele de mediere; 
4. Monitorizarea activitatii a persoanelor ce au fost angajate prin intermediul 
proiectului,in urma acesteia au rezultat fisele de monitorizare a angajatilor subventionati. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
Responsabil partener 2 
- Documente de raportatre necesare raportului tehnic nr.14; 
- Anexa 21-informatii activitati luna urmatoare aferenta activitatilor Partenerului 2; 
- Tabele centralizatoare; 
- Fise consiliere; 
- Fise mediere; 
- Raport coordonarea activitatii si verificarea livrabilelor expert ocupare; 
- Raport coordonarea activitatii si verificarea livrabilelor expert consiliere; 
- Plan consiliere; 
 
Expert ocupare: 
- 5 fise de mediere aplicare membrilor Grupului Tinta; 
- Raport de Activitate; 
- Centralizator al persoanelor mediate; 
- Plan mediere; 
 
Expert consiliere : 
- 10 chestionare Sesiunea 1; 
- 10 Chestionare Sesiunea 2; 
- 10 Chestionare Sesiunea 3; 
- Raport de Activitate; 
- Plan Consiliere; 
- Tabel beneficiari; 
- Centralizator; 
 
 

09.12.2021 – 26.01.2022 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), Experti consiliere/orientare 
(Amelia Boros, Tudoran Catalina-Delia) si Expertul ocupare (Abaluta Iulia-Luminita) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A2.2. 
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➢ Activitatea 2. Activitati integrate de ocupare in comunitatea marginalizata / 

subactivitatea A2.3. Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC 

Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din 
comunitatea marginalizata 
Resurse umane: Manager Proiect, Responsabil Partener 2, echipa furnizor externalizat 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Cursurile de formare profesionala se vor organiza prin programe de calificare/recalificare 
la care vor participa 600 persoane (membri ai grupului tinta) apartinand comunitatii 
marginalizate. Participantii la cursuri vor fi impartiti in grupe de cursanti a cate 
aproximativ 25 de persoane, maxim de 28, in functie de optiunile si 
preferintele membrilor grupului tinta. Astfel, 600 persoane impartite in aproximativ 22 
de grupe de cursanti (150 de persoane-6 grupe de cursanti-intern de catre Partenerul 2 si 
450 de persoane-18 grupe de cursanti-furnizor de formare externalizat) vor participa la 
cursuri de calificare sustinute de catre un furnizor externalizat, contractat de catre 
Solicitant prin proiect, in urmatoarele ramuri economice cu potential competitiv: 
Constructii, Industrie, Comert, Allimentatie, Servicii, Turism si ecoturism. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1, Notificare nr.2, Act Aditional nr.6, Act Aditional nr.9, Notificarea 16 
 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este monitorizata de catre managerul de proiect. Selectia grupului tinta este 
in derulare, imediat dupa selectarea furnizorului externalizat vor demara si activitatile. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Procesul achizitiei „Servicii de formare profesionala” prin care se va contracta furnizorul 
externalizat prin cadrul caruia se va desfasura efectiv aceasta activitate. 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect, din partea liderului, necesare pentru 
derularea activitatii, respectiv Manager proiect aprobat la mijlocul lunii noiembrie. 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
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Rezultate/ realizări: -  
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta necesar pentru 
aceasta activitate. Totodata au continuat si sesiunile de consiliere, aceasta activitatea 
fiind in stransa legatura cu A2.2, iar dupa sedinta 2 de consiliere a grupului tinta, se vor 
directiona persoane catre cursurile de formare profesionala din proiect. Partenerul 2 a 
demarat activitatile necesare pentru a putea deschide primele grupe de cursuri de 
formare profesionala pe care acesta le desfasoara in proiect. De asemenea procedura de 
achizitie servicii externalizate de formare profesionala este in curs de finalizare. 
 
Rezultate/ realizări:  - 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de 
expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de formare desfasurate 
intern, respectiv de catre furnizorul selectat in cadrul procedurii de achizitie finalizata 
pentru cursurile desfasurate externalizat; 
In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta necesar pentru aceasta 
activitate. Totodata au continuat si sesiunile de consiliere, aceasta activitatea fiind in 
stransa legatura cu A2.2, iar dupa sedinta 2 de consiliere a grupului tinta, au fost 
identificate persoane pentru a urma cursurile de formare profesionala din proiect. 
Partenerul 2 a demarat activitatile necesare pentru a putea deschide primele grupe de 
cursuri de formare profesionala pe care acesta le desfasoara intern in proiect, respectiv 
o grupa pentru cursul de formare „Lucrator in comert” si o grupa pentru cursul de formare 
„Lucrator in alimentatie”. 
 
Rezultate/ realizări:  
Responsabil partener 2 
- Notificari demarare cursuri „Lucrator in comert” si „Lucrator in alimentatie” catre 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor; 
- Acord demarare cursuri „Lucrator in comert” si „Lucrator in alimentatie” de la Comisia 
de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor; 
- Lista cursuri formare profesionala; 
- Centralizator GT Formare profesionala curs „Lucrator in comert” si curs „Lucrator in 
alimentatie”; 
- Anunt demarare cursuri formare profesionala; 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- 
 
Rezultate/ realizări: 
- 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), expertii formatori (Draghici 
Mariana, Voicu Sanda) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de 
expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de formare desfasurate 
intern, respectiv de catre furnizorul selectat in cadrul procedurii de achizitie finalizata 
pentru cursurile desfasurate externalizat; 
 La data de 20.09.2018 a demarat cursul Lucrator in comert (grupa 1) pentru 26 de 
participanti. 
 La data de 20.09.2018 a demarat cursul Lucrator in alimentatie (grupa 1) pentru 20 
de participanti. 
 S-au inscris 7 persoane in grupul tinta. 
 
Rezultate/ realizări:  
7 dosare grup tinta 
Catalogul cursantilor 
Condica de prezenta 
Prezenta cursantilor 
Teste – M1, M2, M3 si M4 (Lucrator in comert), M1, M5, M6, M11, M14, M17, M20 (Lucrator 
in alimentatie) 
Fise de lucru 
 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), expertii formatori (Draghici 
Mariana, Voicu Sanda) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de 
expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de formare desfasurate 
intern, respectiv de catre furnizorul selectat in cadrul procedurii de achizitie finalizata 
pentru cursurile desfasurate externalizat; 
 
In perioada de raportare s-a derulat cursul Lucrator in comert (grupa 1) pentru 26 de 
participanti.In data de 31.01.2019 s-a finaliza cursul, urmand ca pe data de 19.02.2019 sa 
aiba loc examenul. 
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In perioada de raportare s-a derulat si finalizat cursul Lucrator in alimentatie (grupa 1) 
pentru 17  participanti. 
Cursul Lucrator in alimentatie s-a finalizat in data de  29.12.2019 cu un numar de 17 
persoane, iar in data de 18.01.2019 a avut loc examenul de absolvire.In urma examenului 
17 persoane au promovat. 
 
 
Rezultate/ realizări:  
Catalogul cursantilor 
Condica de prezenta 
Prezenta cursantilor 
Fise de lucru 
Documente examinare 
Adeverinte cursanti 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul partener 2 (Chitu Daniel), expertii formatori (Draghici 
Mariana, Voicu Sanda) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coodonata de catre Responsabilul partener 2 si implementata de 
expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de formare desfasurate 
intern, respectiv de catre furnizorul selectat in cadrul procedurii de achizitie finalizata 
pentru cursurile desfasurate externalizat; 
 
In perioada de raportare s-au realizat si depus la ANC documentele pentru deschiderea 
altor 2 grupe de curs pentru meseriile de brutar si cofetar. 
 
Rezultate/ realizări:  
Prezente cursuri teoretice 
- Prezente la practica 
- Deschideri de cursuri 
-Documente deschidere cursuri 
 
 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL.  
 In perioada de raportare, s-a continuat activitatea de formare profesionala pentru 
cele 2 cursuri demarate in a doua jumatate a lunii mai, pentru calificarile Brutar si 
Cofetar; 
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 In perioada de raportare s-a derulat cursul pentru meseria de brutar (grupa 1) 
pentru 27 de participanti.In data de 01.08.2019 se va  finaliza cursul, urmand ca pe data 
de 02.08.2019 sa aiba loc examenul. 
 In perioada de raportare s-a derulat cursul pentru meseria de cofetar(grupa1 ) 
pentru 21 de participanti .In data de 15 august urmand sa se finalizeze ca apoi sa se 
programeze examenul. 
Participantii la cursurile de formare profesionala au primit hrana (conform contractului 
de catering), dar si materiale de practica. 
 
 Rezultate/ realizări:  
Documente deschidere cursuri 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern 
 S-au inscris 30 persoane  adulte in grupul tinta. 
 In perioada de raportare, s-a continuat activitatea de formare profesionala pentru 
cele 2 cursuri demarate in a doua jumatate a lunii mai, pentru calificarile Brutar si 
Cofetar; 
 
 In perioada de raportare s-a derulat cursul pentru meseria de brutar (grupa 1) 
pentru 27 de participanti.In data de 01.08.2019 s-a   finalizat cursul, iar  pe data de 
02.08.2019 a avut loc  examenul. 
 In perioada de raportare s-a derulat cursul pentru meseria de cofetar(grupa1 ) 
pentru 21 de participanti .In data de 15 august cursul s-a   finalizat. 
 A urmat de examenul din 21.08.2019. 
Participantii la cursurile de formare profesionala au primit hrana (conform contractului 
de catering), dar si materiale de practica. 
 
 Rezultate/ realizări:  
-Prezente cursuri teoretice 
- Prezente la practica 
- Deschideri de cursuri 
- Examene 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
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 S-au inscris 18 persoane  adulte in grupul tinta,in perioada raporatata. 

In perioada raportata ,s-au format urmatoarele  grupe pentru demararea cursurilor 
desfasurate intern : lucrator in comert , doua grupe lucrator in finisarea textilelor si a 
pielii, iar pe externs-au format urmatoarele grupe: agent curatenie, babysitter, lucrator 
in structuri pentru constructii, tinichigiu carosier. 
In functie de disponibilitatea celor din comunitate si de completarea documentelor 
lipsa,aceste cursuri vor fi demarate. 
 
 Rezultate/ realizări:  
-centralizator GT 
 

 
01.01.2020–31.03.2020 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
 S-au inscris 17 persoane  adulte in grupul tinta,in perioada raporatata. 
In 14 februarie s-au demarat 3 cursuri de catre Partenerul 2, respectiv:o alta grupa de 
lucrator in comert,o grupa de lucrator in finisarea textilelor si a pielii si o grupa de patiser. 
La 9.03.2020 s-a demarat si urmatoarea grupa de lucrator in finisarea textilelor si a pielii. 
De catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL s-au demarat doua grupe, 
respectiv babysitter(02.03.2020)si tinichigiu carosier(4.03.2020). 
 
 Rezultate/ realizări:  
Deschideri de curs INTERN/EXTERN 
Prezenta cursantilor  
Fise de lucru 
 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
 S-au inscris 66 persoane  adulte in grupul tinta,in perioada raporatata. 
In 14 februarie s-au demarat 3 cursuri de catre Partenerul 2, respectiv:o alta grupa de 
lucrator in comert,o grupa de lucrator in finisarea textilelor si a pielii si o grupa de patiser 
, respectiv la 9.03.2020 s-a demarat si urmatoarea grupa de lucrator in finisarea textilelor 
si a pielii ,acestea fiind suspendate  in perioada raportata, urmand  ca in luna august sa 
fie reluate. 
De catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL  in perioada raportata s-
a demarat cursul de agent curatenie. 
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De asemenea mentionam ca si cursurile demarate in perioada anterioara, respectiv 
babysitter, lucrator in structuri pentru constructii, lucrator in comert si  tinichigiu carosier 
au fost prelungite din cauza aparitiei si raspandirii covid 19. 
 Rezultate/ realizări:  
Deschideri de curs INTERN/EXTERN si de asemenea si prelungirile fiecarui curs in parte 
Prezenta cursantilor  
Fise de lucru 
Rapoartele de activitate ale formatorilor 
 
Pana la 30.06.2020 furnizorul externalizat  a finalizat urmatoarele  cursuri: 
1. Brutar (10.05.2019-01.08.2019) – 27 cursanti 
 
2. Cofetar (06.05.2019-14.08.2019) – 21 cursanti 
 
In desfasurare sunt urmatoarele: 
1.Ag de curatenie, cladiri si mijloace de transport (29.06.2020-05.10.2020)- 20 cursanti 
 
2. Baby sitter-GR 1 (02.03.2020-22.08.2020) –19 cursanti 
 
4.Lucrator in structuri pt constructii –GR 1 ( 24.02.2020-01.09.2020) – 28 cursanti 
 
5.Tinichigiu-carosier ( 04.03.2020-08.09.2020) – 28 cursanti 
 
6.Lucrator in comert ( 17.06.2020-23.09.2020) 28 cursanti 
 
Pana la 30.06.2020 Partenerul  2  a finalizat urmatoarele  cursuri: 
 
1.Lucrator in alimentatie(20.09.2018-18.01.2020)-17 absolventi 
2.Lucrator in comert 20.09.2018-19.02.2020)-26 absolventi 
 
In desfasurare sunt urmataorele: 
1.Lucrator in finisarea textileleor si a pielii grupa I-14.02 2020-.20.05.2020-suspendat 
incepand cu 16.03.2020 ,in luna august activitatea fiind reluata. 
 
2.Lucrator in finisarea textileleor si a pielii grupa II-14.02 2020-.20.05.2020-suspendat 
incepand cu 16.03.2020 pana la 04.08.2020. in luna august activitatea fiind reluata. 
 
 
3.Lucrator in comert grupa II-14.02 2020-.20.05.2020-suspendat incepand cu 16.03.2020 
pana la 04.08.2020. in luna august activitatea fiind reluata. 
 
 
4.Patiser-14.02 2020-.20.05.2020-suspendat incepand cu 16.03.2020 pana la 04.08.2020 
in luna august activitatea fiind reluata. 
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01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
 S-au inscris 45 persoane adulte in grupul tinta,in perioada raporatata. 
In perioada de Raportare, furnizor externalizat, SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL  a 
deschis urmatoarele grupe de formare profesionala: 
Camerista grupa 1, curs ce se va desfasura in perioada 10.07.2020 - 02.10.2020 si la care 
participa un numar de 28 membrii ai grupului tinta; 
Babysitter grupa 2, curs ce se va desfasura in perioada 16.07.2020 - 07.10.2020 si la care 
participa un numar de 28 membrii ai grupului tinta; 
 
De asemenea mentionam ca si cursurile demarate in perioada anterioara, respectiv 
Babysitter, Lucrator in structuri pentru constructii, Lucrator in comert, Tinichigiu carosier 
si Agent de curatenie cladiri si mijloace fixe, au continuat sa se desfasoare in perioada 
actuala de raportare, dupa cum urmeaza: 
Agent de curatenie cladiri si mijloace fixe, perioada de desfasurare 29.06.2020 – 
05.10.2020, curs la care participa un numar de 18 membrii ai grupului tinta; 
Babysitter grupa 1, perioada de desfasurare 02.03.2020-22.08.2020, curs la care au 
participa un numar de 19 membrii ai grupului tinta. De asemenea, in data de 31.08.2020 
a avut loc examenul acestui curs, in urma caruia au rezultat 18 absolventi ai cursului; 
Tinichigiu carosier, perioada de desfasurare 04.03.2020-08.09.2020, curs la care au 
participa un numar de 28 membrii ai grupului tinta. De asemenea, in data de 10.09.2020 
a avut loc examenul acestui curs, in urma caruia au rezultat 24 absolventi ai cursului; 
Lucrator in structuri pentru constructii, perioada de desfasurare 24.02.2020-01.09.2020, 
curs la care au participa un numar de 28 membrii ai grupului tinta. De asemenea, in data 
de 09.09.2020 a avut loc examenul acestui curs, in urma caruia au rezultat 18 absolventi 
ai cursului; 
Lucrator in comert, perioada de desfasurare 18.03.2020-23.09.2020, curs la care au 
participa un numar de 27 membrii ai grupului tinta. De asemenea, in data de 13.11.2020, 
va avea loc examenul de promovare a cursului. 
 
Tot in perioada de raportare, Partenerul 2 a desfasurat urmatoarele cursuri de formare 
profesionala: 
Cursul de Lucrator in finisarea textilelor si a pielii, grupa 1, a fost reluat in data de 
14.08.2020. De asemenea, perioada de implementare al acestuia a fost prelungita, iar 
noua perioada de desfasurare a cursului este 09.03.2020 – 04.12.2020. In cadrul acestui 
curs participa 23 de persoane din cadrul grupului tinta; 
Cursul de Lucrator in finisarea textilelor si a pielii, grupa 2, a fost reluat in data de 
05.08.2020. De asemenea, perioada de implementare al acestuia a fost prelungita, iar 
noua perioada de desfasurare a cursului este 14.02.2020 – 09.11.2020. In cadrul acestui 
curs participa 25 de persoane din cadrul grupului tinta; 
Cursul de Lucrator in comert, a fost reluat in data de 05.08.2020. De asemenea, perioada 
de implementare al acestuia a fost prelungita, iar noua perioada de desfasurare a cursului 
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este 14.02.2020 – 09.11.2020. In cadrul acestui curs participa 24 de persoane din cadrul 
grupului tinta 
Cursul de Patiser, a fost reluat in data de 05.08.2020. De asemenea, perioada de 
implementare al acestuia a fost prelungita, iar noua perioada de desfasurare a cursului 
este 14.02.2020 – 09.11.2020. In cadrul acestui curs participa 26 de persoane din cadrul 
grupului tinta. 
 
Rezultate/ realizări:  
Notificari deschideri de curs INTERN/EXTERN; 
Prelungiri cursuri; 
Liste de prezente; 
Fise de lucru; 
Rapoartele de activitate ale formatorilor; 
Procese verbale examene; 
 
Pana la 30.09.2020 furnizorul externalizat  a finalizat urmatoarele  cursuri: 
 
199 de participanti la cursurile de formare externalizate, din care 60 de absolventi, dupa 
cum urmeaza: 
- Lucrator in structuri pt constructii– 28 cursanti dintre care 18 absolventi; 
- Tinichigiu-carosier – 28 cursanti dintre care 24 absolventi; 
- Baby sitter-GR 1–19 cursanti dintre care 18 absolventi; 
- Ag de curatenie, cladiri si mijloace de transport – 18 cursanti; 
- Babysitter GR.2 – 28 cursanti; 
- Camerista – 28 cursanti; 
- Lucrator in comert grupa 1 – 27 cursanti. 
 
 
Pana la 30.09.2020 Partenerul  2  a finalizat urmatoarele  cursuri: 
 
98 de participanti la cursurile de formare interna, dupa cum urmeaza: 
-Lucrator in finisarea textileleor si a pielii grupa I – 23 de participanti 
-Lucrator in finisarea textileleor si a pielii grupa II – 25 de participanti 
-Lucrator in comert grupa II- 24 de participanti 
-Patiser – 26 de participanti 
 
 
 
 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
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 S-au inscris 6 persoane adulte in grupul tinta, in perioada raportata. 
 
In perioada de Raportare, furnizor externalizat, SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL  a 
deschis urmatoarele grupe de formare profesionala: 
Ajutor de bucatar Gr. 1, curs ce se va desfasura in perioada 04.11.2020 – 30.12.2020 si la 
care participa un numar de 28 membri ai grupului tinta; 
Ajutor de bucatar Gr.2, curs ce se va desfasura in perioada 09.11.2020 – 07.01.2021 si la 
care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Ajutor de bucatar Gr.3, curs ce se va desfasura in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si la 
care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Brutar Gr. 2, curs ce se va desfasura in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care 
participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Femeie de serviciu Gr. 1, curs ce se va desfasura in perioada 09.11.2020 – 26.12.2020 si 
la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Femeie de serviciu Gr. 2, curs ce se va desfasura in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si 
la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Femeie de serviciu Gr. 3, curs ce se va desfasura in perioada 11.11.2020 – 09.01.2021 si 
la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Lucrator in structuri pentru constructii, curs ce se va desfasura in perioada 27.10.2020 
– 10.02.2021 si la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Tinichigiu carosier, curs ce se va desfasura in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care 
participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
 
 

Tot in perioada de raportare, Partenerul 2 a finalizat urmatoarele cursuri de formare 
profesionala: 

- In data de, 19.12.2020, a avut loc examenul de absolvire al Cursului de Lucrator in 

finisarea textilelor si a pielii, grupa 1, la care au participat 24 de memebri din GT si 

au finalizat 22 de membri din GT; 

- In data de, 19.12.2020, a avut loc examenul de absolvire al Cursului de Lucrator in 

finisarea textilelor si a pielii, Grupa 2, la care au participat 18 de memebri din GT 

si au finalizat 18 de membri din GT; 

- In data de, 19.12.2020, a avut loc examenul de absolvire al Cursului de Lucrator in 

Comert, la care au participat 24 de memebri din GT si au finalizat 24 de membri din 

GT; 

- In data de, 19.12.2020, a avut loc examenul de absolvire al Cursului de Patiser, la 

care au participat 24 de memebri din GT si au finalizat 24 de membri din GT; 

- Pana la 31.12.2020 Partenerul  2  a finalizat urmatoarele  cursuri: 

Pana la 31.12.2020 furnizorul externalizat  a finalizat urmatoarele  cursuri: 
 
- Baby sitter-GR 2 – 28 cursanti absolventi; 

 
Rezultate/ realizări:   

Notificari deschideri de curs INTERN/EXTERN;  
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Liste de prezente; 

Fise de lucru; 

Rapoartele de activitate ale formatorilor; 

 
01.01.2021-13.01.2021 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
 
 
In perioada de Raportare, furnizor externalizat, SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL  are in 
desfasurare urmatoarele grupe de formare profesionala: 
Ajutor de bucatar Gr.2, curs ce se va desfasura in perioada 09.11.2020 – 07.01.2021 si la 
care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Ajutor de bucatar Gr.3, curs ce se va desfasura in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si la 
care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Brutar Gr. 2, curs ce se va desfasura in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care 
participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Femeie de serviciu Gr. 2, curs ce se va desfasura in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si 
la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Femeie de serviciu Gr. 3, curs ce se va desfasura in perioada 11.11.2020 – 09.01.2021 si 
la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Lucrator in structuri pentru constructii, curs ce se va desfasura in perioada 27.10.2020 
– 10.02.2021 si la care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
Tinichigiu carosier, curs ce se va desfasura in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care 
participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta; 
 
Tot in perioada de raportare, s-a finalizat urmatorul curs : 
Femeie de serviciu Gr. 1, curs ce s-a desfasurat in perioada 09.11.2020 – 26.12.2020 si la 
care participa un numar de 28 de membri ai grupului tinta, dar la care nu s-a sustinut 
examenul. 
 

Rezultate/ realizări:  

Liste de prezente; 

Rapoarte de Activitate;  

Tabele nominale; 

 
09.12.2021-26.01.2022 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este implementata de catre furnizor externalizat SC AVI EUROJOBS & 
TRAINING SRL si de  expertii formatori din partea Partenerului 2 pentru cursurile de 
formare desfasurate intern. 
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In perioada de Raportare, furnizorul externalizat, SC AVI EUROJOBS & TRAINING SRL  a 
finalizat urmatoarele grupe de formare profesionala: 

1. Ajutor de bucatar Gr. 1, curs ce s-a desfasurat in perioada 09.11.2020 – 30.12.2020 si la 

care au participat un numar de 27 de membri ai grupului tinta si au finalizat 27 persoane; 

2. Ajutor de bucatar Gr.2, curs ce s-a desfasurat in perioada 09.11.2020 – 07.01.2021 si la 

care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 25 persoane; 

3. Ajutor de bucatar Gr.3, curs ce s-a desfasurat in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si la 

care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 25 persoane; 

4. Brutar Gr. 2, curs ce s-a desfasurat in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care au 

participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 25 persoane; 

5. Femeie de serviciu Gr. 1, curs ce s-a desfasurat in perioada 09.11.2020 – 26.12.2021 si la 

care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 21 persoane; 

6. Femeie de serviciu Gr. 2, curs ce s-a desfasurat in perioada 10.12.2020 – 03.02.2021 si la 

care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 21 persoane; 

7. Femeie de serviciu Gr. 3, curs ce s-a desfasurat in perioada 11.11.2020 – 09.01.2021 si la 

care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 22 persoane; 

8. Tinichigiu carosier, curs ce s-a desfasurat in perioada 02.11.2020 – 16.02.2021 si la care 

au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 26 persoane; 

9. Lucrator in structuri pentru constructii, curs ce s-a desfasurat in perioada 27.10.2021 – 

05.01.2022 si la care au participat un numar de 28 de membri ai grupului tinta si au finalizat 

22 persoane; 

De asemenea, Partenerul 2 a organizat doua grupe suplimentare de formare profesionala 
care nu vor fi remunerate in cadrul proiectului: 

1. Femeie de serviciu 2, perioada de desfasurare a fost cuprinsa intre 18.06.2021-30.07.2021 

si au participat 16 persoane; 

2. Femeie de serviciu 3, perioada 18.06.2021-30.07.2021, perioada de desfasurare a fost 

cuprinsa intre 18.06.2021-30.07.2021 si au participat 12 persoane; 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Activitatea 2. Activitati integrate de ocupare in comunitatea marginalizata / 

subactivitatea A2.4. Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari 

din randul membrilor grupului tinta 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
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Obiectivul specific al proiectului: OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in 
vederea sustinerii si crearii a 205 locuri de munca pentru membrii comunitatii 
marginalizate  
Resurse umane: Manager Proiect 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Prin intermediul proiectului se vor crea 205 de locuri de munca pentru persoanele ce fac 
parte din grupul tinta. Angajatorii care, prin intermediul acestei subactivitati, vor incadra 
in munca persoane din randul membrilor grupului tinta, vor beneficia de o subventie de 
2250/luna pentru o perioada de 12 luni pentru o persoana angajata conform AA6 
 
Pentru a intampina aceasta nevoie la nivel de comunitate si pentru a o solutiona, prin 
intermediul proiectului se vor crea 205 de locuri de munca pentru persoanele ce fac parte 
din grupul tinta. Angajatorii care, prin intermediul acestei subactivitati, vor incadra in 
munca persoane din randul membrilor grupului tinta, vor beneficia de o subventie in 
cuantumul prevazut de Legea 76/2002 republicata pentru o perioada de 12 luni pentru o 
persoana angajata 
 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2,Actul aditional nr.6, Actul aditional nr. 9 
 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este monitorizata de catre managerul de proiect. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii, 
respectiv Manager proiect aprobat la mijlocul lunii noiembrie. 
Rezultate/ realizări:- 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A2.2 si A2.3. Angajatorii vor fi subventionati doar 
dupa ce persoanele din grupul tina vor finaliza A2.2 si A2.3 si vor angajati de catre acestia; 
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Totodata mentionam faptul ca in perioada de raportare s-a continuat selectia grupului 
tinta si a continuat identificarea organizatiilor care vor angaja persoane din grupul tinta; 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A2.2 si A2.3. Angajatorii vor fi subventionati doar 
dupa ce persoanele din grupul tina vor finaliza A2.2 si A2.3 si vor fi angajati de catre 
acestia; Totodata mentionam faptul ca in perioada de raportare s-a continuat selectia 
grupului tinta si a continuat identificarea organizatiilor care vor angaja persoane din 
grupul tinta; 
Rezultate/ realizări: - 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare au fost angajate 3 persoane din grupul tinta: TOCAN IONEL 
(angajator SC Novara Impex SRL), Dabuleanu Pusa si Proca Constantina (angajator SC 
PIQUANT PANCAKE SRL). Acestia vor primi subventii in conformitate cu cererea de 
finantare. 
Rezultate/ realizări: - 3 CIM-uri pentru e persoane din grupul tinta 
 
      
 

01.11.2018-31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare au avut loc intalniri cu potentiali angajatori, s-au derulat intalniri 
intre potentialii angajatori identificati si persoane din cadrul grupului tinta, urmand ca 
acestia sa incheie contracte de munca cu persoanele selectate, iar apoi sa se semneze 
contractele de subventie pentru acordarea acesteia prin intermediul acestei activitati.  
Entitatile  care vor beneficia de subventie si in aceasta perioada de raportare sunt  SC 
Novara Impex SRL si SC PIQUANT PANCAKE SRL pentru cele 3 persoane integrate pe piata 
muncii .  
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Rezultate/ realizări: -  
-2 contracte de acordarea subventiei         
-3 contracte individuale de munca 
 
 
 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In urma obtinerii dovezilor de angajare pentru o parte a grupului tinta (lista ITM Dolj) se 
vor contacta angajatorii pentru a fi sprijiniti in sensul acordarii subventiilor in masura in 
care acestia isi doresc subventia din bugetul proiectului sau AJOFM 
 
Rezultate/ realizări: -  
-3 angajati subventionati; 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In urma obtinerii dovezilor de angajare pentru o parte a grupului tinta (lista ITM Dolj) se 
vor contacta angajatorii pentru a fi sprijiniti in sensul acordarii subventiilor in masura in 
care acestia isi doresc subventia din bugetul proiectului sau AJOFM. 

In perioada de raportare au fost acordate subventii pentru persoanele angajate in 
perioada anterioara de raportare. 

In perioada de raportare au fost acordate subventii pentru persoanele care au 
finalizat  si absolvit cursurile de formare profesionale. 
Rezultate/ realizări: -  
-3 angajati subventionati; 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In urma obtinerii dovezilor de angajare pentru o parte a grupului tinta (lista ITM Dolj) se 
vor contacta angajatorii pentru a fi sprijiniti in sensul acordarii subventiilor in masura in 
care acestia isi doresc subventia din bugetul proiectului sau AJOFM. 

In perioada de raportare  au fost angajate 17 persoane din grup tinta si au fost 
acordate subventii pentru persoanele angajate in perioadele anterioare de raportare. 
Rezultate/ realizări: -  
-20 angajati subventionati; 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare s-au realizat baze de date cu persoanele din grupul tinta care 
sunt in cautarea unui loc de munca . 
In perioada de raportare au avut loc intalniri cu potentiali angajatori, s-au derulat intalniri 
intre potentialii angajatori identificati si persoane din cadrul grupului tinta, urmand ca 
acestia sa incheie contracte de munca cu persoanele selectate, iar apoi sa se semneze 
contractele de subventie pentru acordarea acesteia prin intermediul acestei activitati.  
In luna decembrie s-a aprobat actul aditionalul nr.7 care prevede printre altele si faptul 
ca se mareste subventia de la suma de 900lei/luna la 2250/luna. 
 
Rezultate/ realizări: -  
-20 angajati subventionati; 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In aceasta activitate este implicat Beneficiarul proiectului si este coordonata si 
monitorizata de catre Managerul de Proiect.  
In perioada anterioara de raportare ,respectiv luna decembrie s-a aprobat actul 
aditionalul nr.7 care prevede printre altele si faptul ca se mareste subventia de la suma 
de 900lei/luna la 2250/luna. 
In perioada de raportare,s-au incheiat contracte individuale e de munca pentru membrii 
grupului tinta.Angajatorii acestora primesc subventia de 2250/angajat, de la primarie in 
urma semnarii contractelor de subventie. 
In luna februarie 2019 beneficiarul a semnat contract de acordarea subventiei cu firma SC 
SEICOMTECH SRL pentru integrarea pe piata muncii a unui numar de 8 persoane 
respectiv:Babolea Mihaela, capriceanu Ionela, Gatea Mihaela, Motoi Mariana,Paris Denisa 
Daniela, Ileana Mihaela, Secu Elena, Virtosu Mariana Ionela. 
In iunie  2019 beneficiarul a semnat  contract de acordarea subventiei cu entitatea SC SEF 
ELA CRISS SRL in cadrul careia s-a creat 1 loc de munca pentru Duta Alexandru. 
In luna septembrie 2019 beneficiarul a semnat contract de acordarea subventiei cu 
entitatea SC EXPACH EUROLOGISTICA SRL in cadrul careia au fost create 17 locuri de 
munca respectiv pentru: Avram Constantina, babolea Mirela, Baduica Vasile Ion, Barbu 
Luciaa, Ceausu Daniela, Filip Cristian Ionel, Firan Daniela, Fojica Alina Mariana, Gatea 
Mihela, Gust Elena Cristina, Mazilu Niculina, Moldovan Adina Nicoleta, Motoi Gheoghe 
Marian, Motoi Mariana, Patru Mariana, Rezeanu Paula, Secu Elena, Stanga Catalin Andrei, 
Urziceanu Dorina, Urziceanu Mariana.in luna octombrie venindu-se cu inca doua locuri de 
munca create in cadrul firmei. 
Mentionam ca si-au dat demisia urmatoarele persoane Avram Constantina in luna ianuarie 
2020,Filip Cristian Ionel in luna septembrie 2019,Motoi Gheorghe Marian in luna decembrie 
2019,Stinga catalin Andrei in februarie 2020. 
In luna octombrie 2019 beneficiarul a semnat  contract de acordarea subventiei cu 
entitatea SC MODEL BETON SRL in cadrul careia s-au creat 2 locuri de munca pentru 
Dabuleanu Viorel si Zdrinca Stefan. 
Rezultate/ realizări: -  
-6 contracte de acordarea subventiei         
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-34 contracte individuale de munca  
-4 demisii , decizie incetare contract 
    
 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In aceasta activitate este implicat Beneficiarul proiectului si este coordonata si 
monitorizata de catre Managerul de Proiect.  
In perioada raportata nu au mai fost  incadrate  in munca alte  persoane din randul 
membrilor grupului tinta, in schimb au fost monitorizate  activitatile angajatilor activi . 
De asemenea au fost acordate subventii angajatorilor care au incadrat in firme personae 
care apartin grupului tinta. 
Rezultate/ realizări: -  
-6 contracte de acordarea subventiei         
-27 contracte individuale de munca subventionate 
-5 demisii din cadrul firmei SC ESPACH EUROLOGISTICA SRL ,  
-2 decizie incetare contracte individulae de munca de la SC SEICOMTECH SRL 
 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare au fost angajati nesubventionati doua persoane din grupul tinta: 
-Jumara Mioara, cu contractul nr.7/01.09.2020 in cadrul firmei S.C. Dulciuri Deluxe SRL; 
-Dovleac Eliza-Anca, cu contractul nr.6/03.09.2020 in cadrul firmei S.C. Elissa Magic Art 
SRL ; 
 
Rezultate/ realizări: -  
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare au fost angajate nesubventionat urmatoarele persoane din grupul 
tinta: 
- Demetrescu Florin Gabriel, cu contractul nr. 5/22.10.2020 in cadrul firmei Ascend 
Coaching&Training SRL; 
- Gavanescu Florinel, cu contractul 2/22.10.2020 in cadrul firmei Ascend 
Coaching&Training SRL; 
- Gidar Viorica, cu contractul 1/22.10.2020 in cadrul firmei Ascend Coaching&Training 
SRL; 
- Gogoase Adelin Ionut, cu contractul 3/22.10.2020 in cadrul firmei Ascend 
Coaching&Training SRL; 
-  Draniceanu Marian, cu contractul 1/22.10.2020 in cadrul firmei Styl Events Mnufacturing 
SRL; 
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- Patrut Madalin Valentin, cu contractul 5/22.10.2020 in cadrul firmei Styl Events 
Mnufacturing SRL; 
- Popa Ion, cu contractul 3/22.10.2020 in cadrul firmei Styl Events Mnufacturing SRL; 
- Popa Silviu Ionel, cu contractul 4/22.10.2020 in cadrul firmei Styl Events Mnufacturing 
SRL; 
- Virtosu Stefan, cu contractul 2/22.10.2020 in cadrul firmei Styl Events Mnufacturing SRL; 
- Dervesteanu Ion, cu contractul 3/22.10.2020 in cadrul firmei Wood manufacturing 
Industry SRL; 
- Dragoi Cornel, cu contractul 4/22.10.2020 in cadrul firmei Wood manufacturing Industry 
SRL; 
- Rosu Andreea Nicoleta, cu contractul 1/22.10.2020 in cadrul firmei Wood manufacturing 
Industry SRL; 
- Virtosu Monica, cu contractul 2/22.10.2020 in cadrul firmei Wood manufacturing Industry 
SRL; 
- Virtosu Florin, cu contractul 5/22.10.2020 in cadrul firmei Wood manufacturing Industry 
SRL; 
 
In perioaada raportata au incetat urmatoarele contracte individuale de munca: 
-Virtosu Stefan, Decizie de incetare Nr.1/23.11.2020 din cadrul firmei Styl Events 
Manufacturing SRL; 
-Dragoi Cornel, Decizie de incetare Nr. 1/24.11.2020 din cadrul firmei Wood Mnufacturing 
Industry SRL; 
-Gavanescu Florinel, Decizie de incetare Nr.1/25.11.2020 din cadrul firmei Ascend 
Coaching&Training SRL; 
 
Rezultate/ realizări: -  
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare:  
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A2.4. 
Rezultate/ realizări: -  
 
 

09.12.2021-26.12.2022 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare:  
 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati in cadrul activitatii A2.4. 
Rezultate/ realizări: -  
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➢ Activitatea 3. Activitati integrate de sustinere a antreprenoriatului în cadrul 

comunității marginalizate / subactivitatea A3.1. Asistenta pentru initierea unei afaceri 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Octombrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi 
afaceri in zona marginalizata si oferirea de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de 
afaceri  
Resurse umane: Expert antreprenoriat, Responsabil Partener 3 
Resurse materiale: Computer/Laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
proiect, Autoturism 
Locația de implementare: Lider - Comuna Birca, Partener 3 - Strada Calea 13 Septembrie 
nr. 13, Municipiul Bucuresti 
Descriere: 
Prin intermediul acestei activitati, 18 persoane (membri ai grupului tinta) vor fi asistate 
in vederea infintarii unei afaceri. Persoanele vizate de aceasta activitate vor participa si 
la cursuri de formare profesionala/initiere din domeniul antreprenoriatului. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.2, Notificarea nr. 7, Act aditional nr.9 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada mentionata, in luna octombrie a avut loc intalnirea tuturor partenerilor la 
sediul Primariei com Birca, in cadrul careia s-au revazut sarcinile ale fiecarui partener 
conform cererii de finantare. In luna noiembrie expertul a inceput sa isi desfasoare 
activitatea. Impreuna cu responsabilul partner 3 au elaborat procedura de desfasurare a 
activitatii si au elaborat chestionarul si grila de evaluare necesare formarii grupului tinta. 
Prin chestionar si grila de evaluare se urmareste selectarea grupului tinta cu reale 
competente si aptitudini in desfasurarea de activitati antreprenoriale. In aceasta perioada 
s-au analizat formularele de grup  tinta primite de la beneficiar de catre expertul de 
antreprenoriat. In cadrul sedintelor de la sediul partenerului 3 s-au discutat aspecte 
privind identificarea in literatura de specialitate a cercetarilor realizate pe baza de 
chestionar, dezvoltarea unui chestionar, modularizarea acestuia, pretestare. In cadrul 
sedintelor s-au prezentat rezultatele pretestarii, s-au stabilit livrabilele anexate 
raportarii. 
Rezultate/ realizări: Elaborare procedura de desfasurare a activitatii si s-au elaborat 
chestionarul si grila de evaluare necesare formarii grupului tinta, s-au analizat formularele 
de grup  tinta primite de la beneficiar de catre expertul de antreprenoriat 
 
Sedințe:  
Sedinte de lucru la partener sau la beneficiar care au facilitat implementarea activitatilor 
programate si realizarea livrabilelor specifice A3.1 – s-au intocmit minute ale intalnirilor, 
dupa cum urmeaza:  
Minuta A3.1 01.11.2017 (livrabil la RA responsabil partener) 
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Minuta A3.1 27.11.2017 (livrabil la RA responsabil partener) 
Minuta A3.1 04.12.2017 (livrabil la RA responsabil partener) 
Minuta A 2.1 si A3.1 din 05.12.2017 si Liste de prezenta deplasare Birca 

 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activitatii este efectuata de catre Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfasurata de catre Expert antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
Descrierea activitatii:  
Expertii confirmați au inceput să iși desfașoare activitatea, sub coordonarea 
responsabilului partner 3. 
Principalele activitati derulate in perioada raportata se refera la: 

- Dezvoltare instrumente specifice pentru implementarea activitatii A.3.1 

a) Proceduri de lucru specifice: -  

Documentare pentru elaborare procedura A3.1 – reglementari specifice, tematică 
incidenta, restricții implementare activitati (noiembrie 2017); Discuții privind Planul de 
activitate, specificul zonei de implementare, cu evidențierea oportunităților (analiza 
SWOT); Identificarea surselor de informații necesare pentru a) clarificarea potențialului 
de resurse umane al localității, care corespunde cerințelor de integrare in GT, b) 
identificarea problemelor sociale din localitate, c) maparea potențialului economic al 
localității si împrejurimilor si  inventarierea inițiativelor locale convergente scopului 
proiectului nostru si alte aspecte importante pentru o buna implementare a proiectului, 
in beneficiul localității si a GT ales; (monografia potențialului de ocupare/dezvoltare 
antreprenoriala a localității si zonei limitrofe) documentare si termen livrabil aprilie 2018. 
Stabilirea procedurii de implementare a activității de antreprenoriat (procedura) si 
discutarea conținutului (nov-dec 2017 si definitivare ian 2018. Identificarea si realizarea 
Listei operatorilor economici din zona si stabilirea potențialului de dezvoltare a activității 
antreprenoriale (integrare in mediul de afaceri a unor activitati antreprenoriale necesare 
dezvoltării locale si/sau satisfacerii nevoilor de servicii de producție/consum pentru 
cetățeni/ operatori de piața din zona)  – finalizare in luna februarie sau martie 2018 după 
organizare întâlniri la beneficiar cu stakeholderi interesați; 
 

b) Documente suport pentru testarea si evaluarea GT antreprenoriat 

Mapare bune practici in evaluarea socio-demo-economică a profilului candidaților pentru 
GT A3.1 si selecție chestionar de interviu – metoda F2F, Identificare, adaptare pentru 
realizarea unui chestionar pentru interviu de profunzime in vederea cunoașterii GT 
selectat si validarea selecției, respectiv a evaluării șanselor de finalizare adecvata a 
activităților planificate in proiect pentru aceasta categorie a GT (Chestionar general). 
Pregătire chestionar specific pentru evaluare de profunzime a potențialului antreprenorial 
al candidatului la GT A3.1(chestionar specific profilului antreprenorial). Pretestare 
chestionare (-Proces Verbal privind rezultatele pretestării chestionarelor dec 2017) si apoi 
aplicare pe GT selectat pana in luna decembrie (deplasare la beneficiar- decembrie 2017). 
Completarea chestionarelor se va face pentru intreg GT selectat, dupa inregistrarea 
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dosarului la beneficier si organizarea unei intalniri de grup cu explicitarea 
responsabilitatilor individuale de implemntare si apoi de sustenabilitate a afacerii initiate. 
Activitatea se va repeta pana la constituirea integral a GT. Pregatirea bazei de date pentru 
pentru centralizare chestionare aplicate (format Excel) ce urmeaza a se completa pe 
parcurs, pe masura completarii GT si intocmirea listei GT selectat in vederea testarii de 
detaliu si constituirii dosarului antreprenorului, pentru fiecare candidat in parte. Discutii 
la beneficiar privind rezultatele testarii GT partial inregistrat 
 

c) Documente de evaluare in profunzime GT – Dosarul antreprenorului 

Inițiere dosar al antreprenorului – initiere conținut dosar de evaluare complexa a GT in 
vederea validării selecției si dezvoltare parțiala a unor componente ale dosarului: fisa 
privind profilul socio-demografic al potentialului antreprenor, test privind profilul 
intrepreinzatorului; Test: identificarea competentelor antreprenoriale ale potentialilor 
candidati – componenta a dosarului antreprenorului– draft ian 2018; test pentru 
identificare capacitate de autocunoastere a potentialului individual de demarare a unei 
afaceri, asumare a riscului, asumare a responsabilitatilor de asigurare a functionarii 
afacerii etc (vezi livrabilele atasate) 

d) Discutii privind gestionarea GT pe perioada selectiei, formării si apoi in initierea si 

derularea afacerii. Discuții cu privire la modul in care se raportează  testarea candidaților 

GT antreprenoriat; Discuții cu privire la tematica antreprenoriala in cursul de pregătire 

profesionala –punctaj cunoștințe minimale; Din datele preliminare se constata ca GT are 

probleme majore in pregătirea profesionala ceruta de A3.1 care trebuie completata prin 

cursurile prevăzute in activitățile proiectului. Sugestii privind tematica : managementul 

riscurilor, comunicarea in afaceri, profit si prag de rentabilitate etc. b) datele centralizate 

privind selecția parțiala a GT au evidențiat faptul ca o serie de candidați nu vor îndeplini 

integral condițiile de admisibilitate si validare in GT final. Se constata nevoia inițierii unui 

dialog de profunzime cu reprezentanții locali in vederea unor clarificări privind încadrarea 

candidaților in criteriile de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului, Cererea de 

finanțare si Procedura de selecție. 

- Intalniri cu GT in formare pentru A 3.1 la sediul beneficiarului – 5 decembrie 2017, evaluare 

complexa a GT selectat in vederea validarii includerii in GT din perspectiva profilului 

antreprenorial si, ulterior, transmiterea propunerii de incudere/excludere din GT care va 

initia si derula afacri la nivel local 

- Întâlniri cu autoritatile locale si cu stakeholderii locali pentru clarificari in ceea ce 

priveste selectia GT, profilul de diversificare a activitatii antreprenoriale a localitatii, nevoi 

de noi afaceri, grad de complementaritate a unor posibile initiative de afaceri, cum se 

integreaza in peisajul mediului de afaceri local, a zonei de vecinatate, piata posibila a 

produselor/serviciilor realizate (intalniri la sediul beneficierului (decembrie 2017) 

- Intalniri cu expertii partenerilor pentru corelare activitati ( 2 februarie) si coordonare 

evaluari preliminare si consiliere pentru includerea in GT antreprenori 

- Intalniri periodice cu responsabilul partener si realizarea in comun a unor documente 

(procedura A3.1, discutarea continutului dosarului antreprenorului, corelare raportari 

activitate, completare CR, planificare deplasari la beneficiar, redactare Agenda intalnirilor 

la beneficiar, completare minute intalniri (sunt atasate prezentului CR) 
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Rezultate / realizări:  
L1 - Chestionar privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate - versiune finală 
L2 - Chestionar competente antreprenoriale (versiune finala) 
L3 - Proces verbal privind rezultatele activității de pretestare a chestionarelor 
L4 - Fisa de caracterizare  socio-demografica a antreprenorului- componentă a dosarului 
întreprinzătorului (versiune finala) 
L5 - Test:Profilul întreprinzătorului componentă a dosarului întreprinzătorului (versiune finala) 
L6 - Procedura de implementare a activităţilor de antreprenoriat A3.1 – versiune finala 
L7 - Test: Autoevaluare potențial antreprenor – componenta a dosarului antreprenorului – versiune 
finala 
L8- FISA SUPORT pentru interviu de profunzime pentru definirea avantajelor si limitelor individuale 
ale candidatului pentru GT antreprenoriat- Componenta a dosarului antreprenorului (draft ian 
2018) 
L9 - Lista nominala GT antreprenoriat – parțial, dupa luna dec 2017 

 
Sedințe:  
Sedinte de lucru la partener sau la beneficiar care au facilitat implementarea activitatilor 
programate si realizarea livrabilelor specifice A3.1 – s-au intocmit minute ale intalnirilor, 
dupa cum urmeaza:  
Minuta A3.1 28.12.2017 (livrabil la RA responsabil partener) 
Minuta A3.1 03.01.2018 (livrabil la RA responsabil partener) 
Minuta A3.1 29.01.2018 (livrabil la RA responsabil partener) 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 

- modul in care se raportează  testarea candidaților GT antreprenoriat; Solicitare urgentare 

selectare GT antreprenoriat si corelare dosare depuse la beneficiar cu evidentele P3 din 

Anexa 17; 

- baza de date GT – lista persoanelor care indeplinesc criteriile, probleme de clarificat privind 

indeplinirea criteriilor din Proceduri, solicitare extindere eligibilitate GT antreprenori si 

pentru persoane cu scola generala; 

- continutul tematic pentru focus grup pt GT antreprenori –stabilire realizare document draft 

pentru detaliere continut activitate; 

- componentele Dosarului antreprenorului – validare versiunei finala si continuarea realizarii 

documentelor componente ale dosarului (draft pentru discutii la intalnirile viitoare); 

- s-a constatat ca GT eligibil pentru antreprenoriat nu are pregătirea profesionala ceruta de 

A3.1 – s-a solicitat extinderea GT selectat pentru cursuri de antreprenoriat pentru a putea 

avea o selectie calitativa a GT A 3.1 finantat; 
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- datele centralizate privind selectia partiala a GT au evidentiat faptul ca o serie de candidati 

nu vor indeplini integral conditiile de admisibilitate si validare in GT final. Se va solicita 

beneficiarului identificare unor noi potential candidati; 

- în ce privește Focus grupul pentru A 3.1, Procedura se va elabora si prezenta in draft la 

inceputul lunii martie. Va fi moderata de expert antreprenoriat si cu pariticiparea 

responsabilului partener; 

- discutii privind dificultatile de selectare a GT in completare, mai ales pentru Activitate 

antreprenorialul, slaba participare la intalniri si/ convocare; Discutie privind necesarul de 

completare GT, probleme de selectie, criterii minimale de eligibilitate- clarificari, 

cooperare cu expertii celorlalti parteneri (expertul de consiliere) pentru facilitarea 

completarii GT; 

- s-a recomandat completarea componentelor din dosar antreprenor, definitivare FISA 

SUPORT pentru interviu de profunzime pentru definirea avantajelor si limitelor individuale 

ale candidatului pentru GT antreprenoriat- Componenta a dosarului antreprenorului 

(versiune finala  febr 2018); 

- discuții privind draft V1 Procedura organizare focus grup -  tipologie si componenta focus 

grup; 

- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- dupa intalnirea cu ceilalţi parteneri din 01.02.2018 si a verificarii Anexei 17 pentru 

identificare GT antreprenori s-a discutt necesitatea colaborarii mai stranse intre expertul 

de consiliere, cel de ocupare si expertul antreprenoriat in vederea selectarii GT 

antreprenoriat, cu deosebire daca se accepta reducerea pragului de pregatire pentru 

admisibilitatea candidatului in GT – reducerea nivelului de pregatire cerut de includerea in 

GT, de la 12 clase la limita prevazuta in Ghidul de finantare si in Cererea de finantare; 

- s-a recomandat realizarea punctaj livrabile si validarea continutului pentru documentele in 

forma finala: Lista nominala GT antreprenoriat – parțial, lista actualizata pana la 12 febr 

2018 si FISA SUPORT pentru interviu de profunzime pentru definirea avantajelor si limitelor 

individuale ale candidatului pentru GT antreprenoriat- Componenta a dosarului 

antreprenorului; 

- discuții cu privire la intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat. Solicitare 

urgentare consiliere si selectare GT antreprenoriat de catre expertii de consiliere si 

transmitere fisiere pentru corelare activitati la intalnirile cu GT si pregatirea frupelor 

pentru cursul de antreprenoriat - evidentele P3 din Anexa 17; 

- discutii asupra deplasarii din luna martie- activitati propuse si posibile liste-convocator cu 

GT – luarea in considerare a extinderii listelor GT – lista persoanelor care indeplinesc 

criteriile din Proceduri vs modificari legislatie, etc.; 

- discutare continut tematic focus grup pt GT antreprenori –propuneri completare 

metodologie; 

- discutii privind componentele Dosarului antreprenorului –continuarea realizarii 

documentelor componente ale dosarului (draft Schita _idei de afaceri pentru discutii la 

intalnirile viitoare); 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in lucru; 
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- s-a constatat eficienta redusa a convocarilor realitate de beneficiar pe baza listelor 

transmise de expert A3.1 –se solicta desemnarea unei persoane responsabile cu anuntarea 

GT si facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in vederea realizarii Planului 

de afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu lucrul folosind posta electronica; 

- discuții cu privire la planificarea deplasarii la Birca din luna aprilie si intensificarea 

activitatilor cu GT; intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat- completare fise 

validate pana in prezent; 

- analiza documentelor aflate in lucru – componente ale dosarului antreprenorului – observatii 

finale; 

- se recomada demararea activitatilor de intocmire a dosarului antreprenorului (dosare 

individuale cu GT delascta, care indeplineste conditiile si apare in Anexa 17. Organizare 

intalniri bilaterale cu membrii GT pentru intocmire documente specifice dosarului de 

antreprenoriat, organizare interviuri de profunzime; 

- discutii privind deplasarea din luna in curs – cauze intarziere fata de planificarea initiala, 

dificultati in convocare GT; 

- validare forma finala documente componente ale dosarului antreprenorului; 

- s-a constatat eficienta redusa a convocarilor realitate de beneficiar pe baza listelor 

transmise de expert A3.1 –se solicta operationalizarea unei proceduri de cooperare cu 

persoane din echipa beneficiarului pentru selectare GT eligibil pentru antreprenoriat; 

- se solicita organizarea in luna mai a unei intalniri primar, expert responsabil identificare 

GT, expert consiliere, expert antreprenoriat  pentru identificare posibile persoane de atras 

in GT A3.1 din localitate; facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in 

vederea realizarii Planului de afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu folosirea 

postei electronice. 

Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile februarie, martie și aprilie 2018 au avut 
loc deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) 
(08.02.2018, 21.03.2018, 27.04.2018), în vederea aplicării chestionarului de evaluare 
generală, a chestionarului referitor la competențele antreprenoriale, fisei de 
caracterizare socio-demografica a antreprenorului, a testului profilului intreprinzatorului 
și a testului de autoevaluare potential antreprenor a potentialilor membri ai grupului ținta 
care au fost convocați de primăria Birca, pentru evaluarea posibilitatilor de încadrare în 
GT antreprenoriat. Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de experți pe baza 
chestionarelor validate la nivelul proiectului. Completarea grupului țintă va continua și în 
lunile următoare, până la atingerea valorii indicatorului. 
Fisa suport pentru interviu de profunzime pentru definirea avantajelor si limitelor 
individuale ale candidatului pentru GT antreprenoriat- Componenta a dosarului 
antreprenorului a fost definitivată in luna februarie 2018. 
Procedura pentru desfășurarea interviurilor focus grup antreprenoriat a fost realizată 
sub forma de draft in luna februarie 2018, iar in urmatoarele 2 luni a fost imbunătatita si 
completată, in conformitate cu solicitatile responsabilului partener P3. Versiunea finala 
a fost definitivata si validata in luna aprilie 2018. 
Schita- Ideea de afaceri a fost conturata ca draft in luna martie 2018, iar pe parcursul 
lunii aprilie a fost completata. Versiunea finală a fost validată in luna aprilie 2018. 
Rezultate/ realizări:  
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L1: Fisa suport pentru interviu de profunzime pentru definirea avantajelor si limitelor 
individuale ale candidatului pentru GT antreprenoriat- Componenta a dosarului 
antreprenorului (versiune finala  febr 2018) 
L2: Chestionare completate GT nou 
L3: Lista nominala GT antreprenoriat – parțial, lista actualizata pana la 12 febr 2018  
L4: Chestionar antreprenor si Chestionar evaluare generala - Patrut Crina 
L5: Procedura pentru desfășurarea interviurilor focus grup antreprenoriat _versiune finala 
aprilie 2018 
L6_Schita- Ideea de afaceri _versiune finală aprilie 2018  
L7_Chestionare completate GT 
Sedințe: - 
07.02.2018, 28.02.2018, 07.03.2018, 27.03.2018 , 03.04.2018, 24.04.2018 - organizate de 
P3 (la sediul partenerului)– L8 vezi minute ale intalnirilor; 

L9: 08.02.2018, 21.03.2018, 27.04.2018 în Comuna Birca – liste de prezență și agende de 
lucru 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 – Institutul de Economie 
Nationala, activitatea fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat - Vasile Valentina pana 
in luna Iunie 2018, iar incepand cu luna Iulie 2018 de Expertul antreprenoriat – Anca 
Cristea (inlocuire aprobata la Notificare nr. 7), coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe). 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 

- Continuarea testarii candidatilor pentru intocmirea dosarelor individuale de evaluare si 

consiliere pentru deschiderea unei afaceri; 

- Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul 

partener privind continuarea identificarii de persoane pentru includerea in lista 

potentialilor candidati pentru obtinerea finantarii prin microgranturi, astfel incat sa se 

respecte repartizarea GT pe atributele demografice precizate in cererea de finantare si 

pentru a se asigura posibilitatea selectiei celor mai adecvate persoane, cu potential 

antreprenorial; 

- discuții cu privire la intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat. Solicitare 

urgentare consiliere si selectare GT antreprenoriat de catre expertii de consiliere si 

transmitere fisiere pentru corelare activitati la intalnirile cu GT si pregatirea grupelor 

pentru cursul de antreprenoriat - evidentele P3 din Anexa 17; 

- Completare si clarificare baza de date GT – lista persoanelor care indeplinesc criteriile, 

probleme de clarificat privind indeplinirea criteriilor din Proceduri, solicitare extindere 

eligibilitate GT antreprenori si pentru persoane cu studii gimnaziale; 

- Completarea componentelor Dosarului antreprenorului  cu urmatoarele documente – 

machete de lucru: Test – reactie si rezilienţă; TEST: Definirea tipului de temperament 
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predominant-final; TEST: Model de gândire – de la general la particular (antreprenoriat)-– 

validare versiunei finala  

- Selectia GT pentru a participa la cursul de antreprenoriat  in prima grupa – curs care este 

planificat a se derula in luna august 2018; analiza calitativa a GT participant la curs se va 

face dupa completarea dosarului individual; 

- Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea  potentialilor candidati cu cerintele  

definirii ideii de afaceri si conceperea Planului de afaceri; 

- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in lucru; 

- facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in vederea realizarii Planului de 

afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu folosirea postei electronice. 

- Efectuarea procedurilor si intocmirea documentelor pentru predare-primire gestiune GT A 

3.1 la schimbarea expertului antreprenoriat (luna iunie) 

- Aplicarea chestionarului de idee de afacere pe o parte din GT pe baza intalnirilor bilaterale 

din 30.07.2018 

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile mai,  iunie și iulie 2018 au avut loc 
deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) 
(31.05.2018, 20.06.2018 și 30.07.2018), în vederea evaluarii competentelor 
antreprenoriale si a consilierii pentru dezvoltarea ideii de afaceri. De asemenea s-au 
completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, prezentate sintetic 
vor fi parte componenta a pachetului de documente la inscrierea pentru inregistrare in A 
3.2 – utilizarea micrograntului. 
Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de expertul antreprenoriat pe baza 
chestionarelor /fiselor de evaluare dezvoltate in cadrul proiectului sau convenite a fi 
aplicate intregului GT, ca parte a dosarului individual al antreprenorului 
Completarea grupului țintă va continua și în lunile următoare, până la atingerea valorii 
indicatorului. 
Au fost definitivate noi instrumente de lucru pentru a completa dosarul antreprenorului, 
care vor fi aplicate incepand cu luna iulie 2018: Test – reactie si rezilienţă (mai 2018); 
TEST: Definirea tipului de temperament predominant-final si TEST: Model de gândire – de 
la general la particular (antreprenoriat) (luna iunie)- 
 
Rezultate / realizări:  
L1. Test – reactie si rezilienţă – forma finala 
L2.TEST: Definirea tipului de temperament predominant-final 
L3. TEST: Model de gândire – de la general la particular (antreprenoriat)- 
L4. Documente completate de GT pentru dosarul individual al antreprenorului (arhiva); 
L5. Situatia GT antreprenoriat in evaluare (la 20 iunie 2018) 
L6. Lista persoanelor ce se recomanda a participa in seria 1 a cursului de antreprenoriat – 
august 2018 
L7. Situatia completarii dosarelor individuale si a intalnirilor bilaterale pentru consiliere 
antreprenoriala 
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L8. Raport privind aplicarea PROCEDURII PENTRU DESFĂȘURAREA INTERVIURILOR FOCUS 
GRUP ANTREPRENORIAT-Organizare Focus grup nr 1 
 
Minute intalniri la partener P3 - Minuta A3.1 03.05.2018; Minuta A3.1 24.05.2018; Minuta 
A3.1 04.06.2018; Minuta A3.1 15.06.2018; Minuta A3.1 05.07.2018 și Minuta A3.1 
27.07.2018 (Livrabile la raportarile lunare ale Responsabilului partener P3) 
 
Documente ale intalnirilor la beneficiar - Agenda de lucru deplasare 31 mai cu Lista de 
prezenta intalnire Birca- 31 mai 2018; Agenda  deplasare 20 iunie; Lista persoanelor 
convocate; Lista de prezenta intalnire Birca- 20 iunie (folder-arhiva) 
 
L9_Agenda de lucru_30.07.2018 
L10_Lista prezenta Focus grup_30.07.2018 
L11_Idee de afaceri_Andrici Petronela 
L12_Idee de afaceri_Cimpeanu Doru 
L13_Idee de afaceri_Popa St.Ion 
L14_Idee de afaceri_Resteanu Marius 
L15_Idee de afaceri_Rosu Elena 
L16_Idee de afaceri_Rosu Marian 
L17_Idee de afaceri_Virtosu Argentina 
 
Sedințe: -  
03.05.2018; 24.05.2018; 04.06.2018; 15.06.2018-; 05.07.2018 și 27.07.2018 organizate de 
P3 (la sediul partenerului)–  vezi livrabil- minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil 
P3); 

31.05.2018, 20. 06. 2018 și 30.07.2018-în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale 
intalnirilor la beneficiar – agende de lucru, liste de prezență 

 

 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este monitorizata de Responsabilul Partener 3, activitatea fiind 
desfașurată de Expertul antreprenoriat . 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect.  
S-a discutat despre: 
- Continuarea testarii candidatilor pentru intocmirea dosarelor individuale de evaluare 

si consiliere pentru deschiderea unei afaceri; 

- Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul 

partener privind continuarea identificarii de persoane pentru includerea in lista 

potentialilor candidati pentru obtinerea finantarii prin microgranturi, astfel incat sa 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 128/243 

 
 

 

128  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

se respecte repartizarea GT pe atributele demografice precizate in cererea de 

finantare si pentru a se asigura posibilitatea selectiei celor mai adecvate persoane, cu 

potential antreprenorial; 

- discuții cu privire la intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat. Solicitare 

urgentare consiliere si selectare GT antreprenoriat de catre expertii de consiliere si 

transmitere fisiere pentru corelare activitati la intalnirile cu GT si pregatirea grupelor 

pentru cursul de antreprenoriat - evidentele P3 din Anexa 17; 

- Completare si clarificare baza de date GT – lista persoanelor care indeplinesc criteriile, 

probleme de clarificat privind indeplinirea criteriilor din Proceduri, solicitare 

extindere eligibilitate GT antreprenori si pentru persoane cu studii gimnaziale; 

- Completarea componentelor Dosarului antreprenorului  cu urmatoarele documente – 

machete de lucru: Test – reactie si rezilienţă; TEST: Definirea tipului de temperament 

predominant-final; TEST: Model de gândire – de la general la particular 

(antreprenoriat)-– validare versiunei finala  

- Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea  potentialilor candidati cu 

cerintele  definirii ideii de afaceri si conceperea Planului de afaceri; 

- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in 

lucru; 

- facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in vederea realizarii Planului 

de afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu folosirea postei electronice. 

- Elaborarea procedurii de selectie a Planurilor de afaceri, precum si a anexelor 

corespunzatoare si discutarea ei cu beneficiarul.  

- Aplicarea chestionarului de idee de afacere pe o parte din GT pe baza intalnirilor 

bilaterale din 28.09.2018 si 16.10.2018. 

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile septembrie si octombrie 2018 au avut loc 
deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) 
(28.09.2018 si 16.10.2018), în vederea evaluarii competentelor antreprenoriale si a 
consilierii pentru dezvoltarea ideii de afaceri. De asemenea s-au completat componentele 
dosarului individual – rezultatele evaluarilor, prezentate sintetic vor fi parte componenta 
a pachetului de documente la inscrierea pentru inregistrare in A 3.2 – utilizarea 
micrograntului. 
Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de expertul antreprenoriat pe baza 
chestionarelor /fiselor de evaluare dezvoltate in cadrul proiectului sau convenite a fi 
aplicate intregului GT, ca parte a dosarului individual al antreprenorului. 
 
A fost elaborata procedura de selectie a planurilor de afaceri (luna august 2018) si anexele 
corespunzatoare acestei proceduri (septembrie 2018), in vederea asigurari egalitatii de 
sanse si a transparentei selectie acestora . 
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Rezultate / realizări:  
L1_Procedura de selectie planuri de afaceri 
L2_Anexele procedurii de selectie a planurilor de afaceri 
 
Minute intalniri la partener P3 - Minuta A3.1 03.08.2018; Minuta A3.1 29.08.2018; Minuta 
A3.1 04.09.2018; Minuta A3.1 21.09.2018; Minuta A3.1 26.09.2018; Minuta A3.1 04.10.2018 
si Minuta A3.1 26.10.2018 (Livrabile la raportarile lunare ale Responsabilului partener P3) 
 
Documente ale intalnirilor la beneficiar - Lista de prezenta intalnire Birca- 28 
septembrie2018; Lista de prezenta intalnire Birca- 16 octombrie ( 
L3_Lista de prezenta echipa de implementare beneficiar si P3_28.09.2018 
L4_Intalniri bilaterale expert antreprenoriat si membrii GT 
L5_Lista de prezenta echipa de implementare beneficiar si P3_16.10.2018 
L6_Documente dosar GT_Cimpeanu Doru 
L7_Documente dosar GT_Cioroianu Adriana 
L8_Documente dosar GT_Florescu Viorel 
L9_Documente dosar GT_Ghita Bogdan Marius 
L10_Documente dosar GT_Turculeanu Stefanita 
 
 
Sedințe: -  
03.08.2018; 29.08.2018; 04.09.2018; 21.09.2018; 26.09.2018; 04.10.2018 si Minuta A3.1 
26.10.2018 organizate de P3 (la sediul partenerului)–  vezi livrabil- minute ale intalnirilor 
(livrabile la responsabil P3); 

 

28.09.2018 si 16.10.2018.în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale intalnirilor la 
beneficiar –  liste de prezență 

 
 
 
 
 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
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Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 
- Analiza documentelor aflate in lucru-componente ale dosarului antreprenorului-

componente ale dosarului antreprenorului 
- Stabilirea structurii planului de afaceri si construirea machetei pentru buget/CPP/ 

cash-flow 
-  cu beneficiarul (primar si manager de proiect) elemente ale procedurii de selectie a 

planurilor de afaceri in vederea eficientizarii timpilor de lucru la planurile de afaceri 

- Analiza conținutului documentelor de selecție a candidaților pentru subvenția de 

înființare a unei firme 

- Definitivarea machetei de construire a bugetului firmei si informarea cu privire la 

discutiile bilaterale avute cu GT 

- Discutarea ultimelor rezultate obtinute in urma adaugarii in baza de date a GT 
- Informarea si discutarea ultimelor evolutii in construirea planului de afaceri GT 

 
- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in 

lucru; 

- facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in vederea realizarii 

Planului de afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu folosirea postei 

electronice. 

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT – în lunile noiembrie si decembrie 2018, ianuarie 
2019, au avut loc deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, 
jud. Dolj) (23.11.2018, 11.12.2018), în vederea evaluarii competentelor antreprenoriale 
si a consilierii pentru dezvoltarea ideii de afaceri. S-a elaborat un plan de afaceri draft pe 
care s-a inceput construirea lui din perspectiva anaalizei SWOT, a pietei, a dotarii 
necesare. 
Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de expertul antreprenoriat pentru a putea 
construi structura planului de afaceri pe domeniul dorit. 
 
S-a definitivat calendarul de selectie al planului de afaceri in vederea asigurari egalitatii 
de sanse si a transparentei selectie acestora . 
 
 
Rezultate / realizări:  
 
L1_ Tabel GT planuri de afaceri_final_tip afaceri.doc  
L2_BD_chestionar insertie_xlxs_09012019 
L3_BD_chestionarul antreprenorului_xlxs_09012019 
L4_BD_fisa socio-dem_xlxs_11012019 
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L5_BD_autoevaluare_xlxs_17012019 
L6_BD_profil intreprinzator_xlxs_21012019 

L7_BD_idee afaceri_xlxs_30012019 

Minute intalniri la partener P3  
- Minuta A3.1 08.11.2018; Minuta A3.1 26.11.2018;  
Minuta A3.1 06.12.2018; Minuta A3.1 27.12.2018;  
Minuta A3.1 04.01.2019; Minuta A3.1 29.01.2019,  
 
Documente ale intalnirilor la beneficiar  
- Lista de prezenta intalnire Birca- 23 noiembrie 2018;  
Lista de prezenta intalnire Birca- 11 decembrie 2018 
 
L8_Lista de prezenta echipa de implementare beneficiar si P3_23.11.2018 
L9_Idee afaceri membrii GT prezenti la intalnire_23.11.2018 
L10_Lista de prezenta echipa de implementare beneficiar si P3_11.12.2018 
L11_Idee afaceri membrii GT prezenti la intalnire_11.12.2018 
 
Sedințe: -  
08.11.2018; 26.11.2018; A3.1 06.12.2018; 27.12.2018; 04.01.2019; 29.01.2019, organizate 
de P3 (la sediul partenerului)–  vezi livrabil- minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil 
P3); 

 

23 noiembrie 2018, 11 decembrie 2018.în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale 
intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 

 

 
01.02.2019–30.04.2019 

 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este monitorizata de Responsabilul Partener 3, activitatea fiind 
desfașurată de Expertul antreprenoriat . 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect.  
S-a discutat despre: 
- Continuarea testarii candidatilor pentru intocmirea dosarelor individuale de evaluare 

si consiliere pentru deschiderea unei afaceri; 

- Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul 

partener privind continuarea identificarii de persoane pentru includerea in lista 

potentialilor candidati pentru obtinerea finantarii prin microgranturi, astfel incat sa 

se respecte repartizarea GT pe atributele demografice precizate in cererea de 
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finantare si pentru a se asigura posibilitatea selectiei celor mai adecvate persoane, cu 

potential antreprenorial; 

- discuții cu privire la intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat. Solicitare 

urgentare consiliere si selectare GT antreprenoriat de catre expertii de consiliere si 

transmitere fisiere pentru corelare activitati la intalnirile cu GT si pregatirea grupelor 

pentru cursul de antreprenoriat - evidentele P3 din Anexa 17; 

- Completare si clarificare baza de date GT – lista persoanelor care indeplinesc criteriile, 

probleme de clarificat privind indeplinirea criteriilor din Proceduri, solicitare 

extindere eligibilitate GT antreprenori si pentru persoane cu studii gimnaziale; 

- Completarea componentelor Dosarului antreprenorului  cu urmatoarele documente – 

machete de lucru: Test – reactie si rezilienţă; TEST: Definirea tipului de temperament 

predominant-final; TEST: Model de gândire – de la general la particular 

(antreprenoriat)-– validare versiunei finala  

- Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea  potentialilor candidati cu 

cerintele  definirii ideii de afaceri si conceperea Planului de afaceri; 

- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in 

lucru; 

- facilitarea comunicarii on-line cu expertul antreprenoriat in vederea realizarii Planului 

de afaceri. Este necesara familiarizarea unora din GT cu folosirea postei electronice. 

- Elaborarea procedurii de selectie a Planurilor de afaceri, precum si a anexelor 

corespunzatoare si discutarea ei cu beneficiarul.  

 
Întâlniri cu potențialii membri ai GT –in perioada de raportare au avut loc deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj), în vederea evaluarii 
competentelor antreprenoriale si a consilierii pentru dezvoltarea ideii de afaceri. De 
asemenea s-au completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, 
prezentate sintetic vor fi parte componenta a pachetului de documente la inscrierea 
pentru inregistrare in A 3.2 – utilizarea micrograntului. 
Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de expertul antreprenoriat pe baza 
chestionarelor /fiselor de evaluare dezvoltate in cadrul proiectului sau convenite a fi 
aplicate intregului GT, ca parte a dosarului individual al antreprenorului. Expertul 
antreprenoriat a discutat cu fiecare membru GT optiunile de accesare a micrograntului si 
au elaborat impreuna un draft de plan de afaceri (expertul a oferit consultanta de 
specialitate pentru completarea datelor in modelul din procedura) care va fi finalizat si 
prezentat in cadrul concursului de catre fiecare participant. 
 
In perioda de raportare a avut loc Concursul de planuri de afaceri data16 aprilie la care 
au participat 11 membri ai GT care au absolvit cursul de competente antreprenoriale si 
au prezentat planuri de afaceri in fata comisiei de evaluare si selectie.  
Comisia a fost formata din 3 membrii rerezentanti ai mediului de afaceri  
In urma evaluarii au fost selectate11 planuri de afaceri 
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In luna mai toti acesti participanti vor face demersurile pentru a –si infiinta firmele, 
asistati de expertul antreprenoriat, dupa care se vor cere la plata  sumele pentru 
operationalizarea afacerilor 
 
 
Rezultate / realizări:  
- Plan de afaceri (word si excel- buget) 
- Minute intalniri cu membrii GT care au desfasurat cursul de competente 

antreprenoriale si vor depune planuri de afaceri  
- Decizie numire Comisie de evaluare planuri de afaceri 

 

 
01.05.2019–31.07.2019 

 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea 
demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a discutat 
despre: 
Continuarea testarii candidatilor pentru intocmirea dosarelor individuale de evaluare si 
consiliere pentru deschiderea unei afaceri; 
Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul 
partener privind continuarea identificarii de persoane pentru includerea in lista 
potentialilor candidati pentru obtinerea finantarii prin microgranturi. Avand in vedere ca 
in luna aprilie au fost selectate doar 11 planuri de afaceri pentru finantare din cele 18 din 
CF, s-a convenit cu primaria si cu managerul de proiect care sunt persoanele pentru GT 
antreprenoriat, din care, in uurma aplicarii chestionarelor de antreprenor sa fie selectate 
si pregatite pentru o noua competitie; 
discuții cu privire la intocmirea dosarelor individuale ale GT antreprenoriat. Solicitare 
urgentare consiliere si selectare GT antreprenoriat de catre expertii de consiliere si 
transmitere fisiere pentru corelare activitati la intalnirile cu GT si pregatirea grupelor 
pentru cursul de antreprenoriat - evidentele P3 din Anexa 17; 
Completare si clarificare baza de date GT – lista persoanelor care indeplinesc criteriile, 
probleme de clarificat privind indeplinirea criteriilor din Proceduri, solicitare extindere 
eligibilitate GT antreprenori si pentru persoane cu studii gimnaziale; 
Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea  potentialilor candidati cu cerintele  
definirii ideii de afaceri si conceperea Planului de afaceri; 
Intrucat pana la sfarsitul lunii iulie a fost  obigatorie selectarea si celorlalte planuri de 
afaceri pentru finantare, s-a stabilit, la inceputul lunii mai, modificarea procedurii de 
selectie prin introducerea precizarii de regim permanent( pe parcurs ce o persoana 
indeplineste conditiile de depunere a dosarului de selectie al planului de afaceri, sa fie 
convocata comisia pentru evaluare si interviu). In aceste conditii, la sfarsitul lunii mai s-
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au mai inscris 2 persoane ce au fost selectate pentru finantare si si-au infiintat firmele in 
cursul lunii iunie. In 29.07.2019 au mai fost selectate inca 4 planuri de afaceri pentru 
finantare, care, pana la sfarsitul lunii au facut rezervarea de denumire si au depus 
documentele la Registrul Comertului Dolj, Craiova. 
au fost verificate livrabilele aferente CR; 
discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 
recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in 
lucru;  
Aplicarea chestionarului de idee de afacere pe o parte din GT si asigurarea asistentei 
necesare dupa infiintarea firmelor, pe baza intalnirilor bilaterale din 06.05.2019,13-
14.05.2019,10.06.2019,20.06.2019 si 25.07.2019. 
 
Întâlniri cu membri ai GT – în lunile mai-iulie 2019 au avut loc deplasări în localitatea de 
implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (06.05.2019,13-
14.05.2019,10.06.2019,20.06.2019 si 25.07.2019), în vederea evaluarii competentelor 
antreprenoriale si a consilierii pentru dezvoltarea ideii de afaceri. De asemenea s-au 
completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, prezentate sintetic 
vor fi parte componenta a pachetului de documente la inscrierea pentru inregistrare in A 
3.2 – utilizarea micrograntului. 
Fiecare persoană prezentă a fost intervievată de expertul antreprenoriat pe baza 
chestionarelor /fiselor de evaluare dezvoltate in cadrul proiectului sau convenite a fi 
aplicate intregului GT, ca parte a dosarului individual al antreprenorului. 
 
Rezultate / realizări:  
 
Minute intalniri la partener P3 - Minuta A3.1_02.05.2019; Minuta A3.1_29.05.2019; Minuta 
A3.1_12.06.2019; Minuta A3.1_28.06.2019; Minuta A3.1_03.07.2019; Minuta 
A3.1_26.07.2019 (Livrabile la raportarile lunare ale Responsabilului partener P3) 
Documente ale intalnirilor la beneficiar  
L1_A3.1_Deplasare 06.05.2019 
L2_A3.1_Deplasare 13-14.05.2019 
L3_A3.1_Firma Andrici Petronela 
L4_A3.1_Firma Cimpeanu Doru 
L5_A3.1_Firma Turculeanu Stefanita 
L6_A3.1_Deplasare 10.06.2019 
L7_A3.1_Deplasare 20.06.2019 
L8_A3.1_Firma CONS MET LA ILIE SRL_Caldararu Ilie 
L9_A3.1_Firma DULCIURI DE LUXE SRL_Rosu Roxana Elena 
L10_A3.1_Firma ELISSA MAGIC ART SRL_Dovleac Eliza Anca 
L11_A3.1_Frima VAMIDEMA SRL_Caldararu Ilie Valentin 
L12_A3.1_Firma FLORINSTALS TECH TEDDY SRL_Florescu Viorel 
L13_A3.1_Firma LA TOMA CONSTRUCTII METALICA SRL_Caldararu Florin 
L14_A3.1_Firma MARMURA SI GRANIT BARCA SRL_Ghita Bogdan 
L15_A3.1_Firma RODMADEC SRL_Cioroianu Adriana 
L16_A3.1_ firma SORISERV ANS AUTOSERVICE_Anghel Nicolae Sorin 
L16_A3.1_Deplasare 25.07.2019 
L17_A3.1_ Firma Mateescu Florentina Elena 
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L18_A3.1_ Documente infiintare firma Dervesteanu Elena 
L19_A3.1_ Documente infiintare firma Paris Elena 
L20_A3.1_ Documente infiintare firma Savescu Dan 
L21_A3.1_ Documente infiintare firma Segarceanu Elena Georgiana 
 
Sedințe: -  
02.05.2019; 29.05.2019; 12.06.2019; 28.06.2019; 03.07.2019; 26.07.2019, organizate de 
P3 (la sediul partenerului)–  vezi livrabil- minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil 
P3); 
 
06.05.2019, 13-14.05.2019, 10.06.2019, 20.06.2019 si 25.07.2019 în Comuna Birca – vezi 
livrabil – Deplasari in datele precizate mai sus. 
 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
 
 
Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 
vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 
discutat despre: 

- Intrucat GT de antreprenoriat trebuia completat cu inca o persoana pentru 

realizarea indicatorului, in luna august s-a finalizat procedura de selectie si pentrut 

ultimul plan de afaceri.; 

- Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si 

responsabilul partener privind desfasurarea activitatilor de antreprenoriat in 

conditiile depunerii Cereri de plata pentru finantare granturi declarate 

castigatoare. 

- Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea  activitatii de antreprenoriat. 

Intocmirea si verificarea documentelor necesare activitatii in firma (ROI, fise de 

post, contracte de munca etc.); 

- au fost verificate livrabilele aferente CR; 

- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren; 

- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente 

in lucru;  
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- In luna septembrie s-a luat legatura cu contabili firmelor selectate in vederea 

realizarii cailor de comunicare optime pentru o buna functioare a firmelor ce vor fi 

finantate. 

- Asigurarea asistentei necesare dupa infiintarea firmelor, pe baza intalnirilor 

bilaterale din 26-27 august si 17-18 septembrie 2019. 

 
Întâlniri cu membri ai GT – în lunile august-septembrie 2019 au avut loc deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (26-27 august si 17-
18 septembrie), în vederea demararii activitatilor specifice de gestionare a firmei. De 
asemenea s-au completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, 
prezentate sintetic vor fi parte componenta a pachetului de documente la inscrierea 
pentru inregistrare in A 3.2 – utilizarea micrograntului. 
S-au discutat cu fiecare antreprenor fisele de post, ROI si planul de achizitii, contractele 
de ucenicie incheiate la inceputul lunii septembrie. 
 
 
Rezultate / realizări:  
 
 
Minute intalniri la partener P3 - Minuta A3.1_02.08.2019; Minuta A3.1_30.08.2019; Minuta 
A3.1_06.09.2019; Minuta A3.1_30.09.2019 (Livrabile la raportarile lunare ale 
Responsabilului partener P3) 
 
Documente ale intalnirilor la beneficiar  
L1_A3.1_Deplasare 26-27 august 2019 
L2_A3.1_ intalniri bilaterale antreprenori 
L3_A3.1_Fisa de post ucenic 
L4_A3.1_Regulament de ordine interioara firma 
L5_A3.1_Delasare 17-18 septembrie 2019 
L6_A3.1_Intalniri bilaterale antreprenori 
L7_A3.1_Documente firma Florescu Marius 
L8_A3.1_Tabel cu date contact ale contabililor firmelor  
 
Sedințe: -  
02.08.2019; 30.08.2019; 06.09.2019; 30.09.2019, organizate de P3 (la sediul 
partenerului)–  vezi livrabil- minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3); 

 

26-27 august 2019 si 17-18 septembrie în Comuna Birca – vezi livrabil – Deplasari in datele 
precizate mai sus. 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Resurse umane: Responsabilul Partener P3 (Zaman Gheorghe) si Expertul antreprenoriat 
(Anca Cristea) 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat, coordonată și monitorizată de către 
Responsabilul Partener P3. 
 
 
Descrierea activității:  

Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în 

vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a 

discutat despre: 

-Cautarea unei firme cu o oferta avantajoasa, cu care antreprenorii vor incheia contract 

pentru SSM și care va respecta suma alocata in planul de afaceri pentru acest serviciu 

-Pregatirea deplasarii din  perioada 14-15 octombrie 2019 si a minutei acestei intalniri 

-Prezentarea rezultatelor deplasarii din 14-15 octombrie 2019 și a celei din 30-31 

octombrie, dupa primirea banilor de firmele infiintate prin competitie 

-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 

granturilor dupa primirea finanțării. 

-Pregătirea justificarii necesitatii actului aditional din perspectiva expeetilor deja 

existenti pentru A3.1, cat si a postului nou creat (expert animator grup tinta) 

-Planificarea acțiunilor pentru luna noiembrie 2019 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 

amenajarii spatiilor, unande este cazul. 

-Pregatirea intalnirii din 28 noiembrie si a deplasarii din  perioada 29-30 noiembrie 2019 

si a minutei acestei intalniri 

-Pregatirea documentelor  deplasarii din 29-30 noiembrie 2019, dupa primirea banilor de 

firmele infiintate prin competitie, in vederea asigurarii consultantei implementarii 

planurilor de afaceri 

-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 

granturilor dupa primirea finanțării. 

-Planificarea acțiunilor pentru luna decembrie 2019 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 

amenajarii spatiilor, unde este cazul. 

-Prezentarea situatie gasite in teren, in urma deplasarii din  perioada 03-04 decembrie 

2019 si a minutei acestei intalniri 

-Pregatirea documentelor  in urma vizitei din 3-4 decembrie 2019, dupa primirea banilor 

de firmele infiintate prin competitie, in vederea asigurarii consultantei implementarii 

planurilor de afaceri 

-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 

granturilor dupa primirea finanțării. 

-Planificarea acțiunilor pentru luna ianuarie  2020 
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Întâlniri cu membri ai GT – în lunile octombrie-decembrie 2019  au avut loc deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (14-15.10.2019; 30-
31.10.2019; 29-30.11.2019; 03-04.12.2019  ), unde s-a s-a asigurat consilierea in vederea 
implementatii planurilor de afaceri care au primit finantarea in conturi la sfarsitul lunii 
octombrie. Astfel s-au facut angajarile pe firme, respectand legislatia in vigoare, au fost 
demarate achizitiile de utilaje, materii prime amenajari sedii, s-au depus documentele 
pentru autorizari la firmele unde a fost necesar. S-au facut postat la loc vizibil afisele A3 
pentru a se cunoaste sursa infiintarii si finantarii firmelor, precum si etichetarea 
achizitiilor cu insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-a documentat si justificarea actului aditional si s-a depus CP pentru 
ultima firma infiintata la sfarsitul lunii august 2019. 
Au fost vizitate o parte firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere pe  
modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
 
Rezultate / realizări:  

L1_A3.1_Deplasari 14-15  octombrie 2019 și 30-31 octombrie 2019 

L2_A3.1_Intalniri bilaterale antreprenori 14-15  octombrie 2019 

L3_A3.1_Intalniri bilaterale antreprenori 30-31 octombrie 2019 

L4_A3.1_ Fise luna octombrie de consiliere pentru toate cele 17 firme ce au primit 

finantarea pentru  microgranturi 

L5_A3.1_Delasare 29-30 noiembrie 2019 

L6_A3.1_Intalniri bilaterale antreprenori 

L7_A3.1_ Fise luna noiembrie de consiliere pentru cele 17 firme ce au primit finantarea 

pentru  microgranturi. 

L8_A3.1_Deplasare 03-04 decembrie 2019 

L9_A3.1_Intalniri bilaterale antreprenori 

L10_A3.1_ Fise luna decembrie de consiliere pentru cele 17 firme ce au primit finantarea 

pentru  microgranturi. 

 

Sedințe: -  
Minuta 02.10.2019; Minuta 31.10.2019; Minuta 04.11.2019; Minuta 28.11.2019; Minuta 
04.12.2019 și Minuta 30.12.2019  organizate de P3 (la sediul partenerului)–vezi livrabil- 
minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3); 

 

14-15.10.2019; 30-31.1.2019; 29-30.11.2019; 03-04.12.2019 în Comuna Birca – vezi livrabil 
– documente ale intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 

 
 

01.01.2020–31.01.2020 
 
Resurse umane:  
Expert antreprenoriat, Expert animator GT si Responsabil Partener 3 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat si de expertul animator GT, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3 
Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expert animator GT (din 

06.02.2020), la sediul partenerului 3, în vederea demarării acțiunilor specifice necesare 

derulării activităților in proiect. S-a discutat despre: 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-Pregatirea deplasarii din  perioada 22-23 ianuarie 2020 si a minutei acestei intalniri-  
-Prezentarea documentelor  in urma vizitei din 22-23 ianuarie 2020, semnarea Actului 
aditional din 12 decembrie 2019, in vederea asigurarii consultantei implementarii 
planurilor de afaceri 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa primirea finanțării si a ultimei firme. 
-Planificarea acțiunilor pentru luna februarie  2020 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-informarea noul expert din echipa de implementare IEN a activitatii A3.1, Dl. Gheorghe 
Gabriel, cu situatia firmelor si problemele pe care trebuie sa le monitorizeze saptamanal, 
la intalnirile cu antreprenorii. 
-Pregatirea deplasarii din  perioada 13-14  februarie 2020 si a minutei acestei intalniri 

-Prezentarea documentelor  in urma vizitei din 13-14 februarie 2020, si a efectelor 
rezultate prin semnarea Actului aditional din 12 decembrie 2019 (majorarea subventiilor 
la ucenici si angajati subventionati (2250 lei) si a posibilitatii de aangajare a ucencilor de 
6 luni, in vederea asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa primirea finanțării si pentru  ultima firma. 
-Planificarea acțiunilor pentru luna martie  2020 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul si demararea achizitiilor de la ultima firma finantata. 
-informarea expertului animator GT, din echipa de implementare IEN a activitatii A3.1, 
Dl. Gheorghe Gabriel, cu problemele pe care trebuie sa le monitorizeze saptamanal, la 
intalnirile cu antreprenorii, in conditiile declansate de pandemia SARS CoV2. 
-Se recomanda de catre responsabilul partener  intocmirea Planul de masuri propus pentru 
continuarea implementarii proiectului in perioada de pandemie. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile declararii starii de urgenta, in vederea 
asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa instalarea starii de urgenta 
-Planificarea acțiunilor pentru luna aprilie  2020 
 
Întâlniri cu membri ai GT – în lunile ianuarie-martie 2020  au avut loc deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (22-23.01.2020, 13-
14.02.2020), unde s-a s-a asigurat consilierea in vederea implementatii planurilor de 
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afaceri care au primit finantarea in conturi la sfarsitul lunii octombrie, precum si a ultimei 
firme finantate. Astfel s-au facut angajarile pe firme, respectand legislatia in vigoare, au 
fost demarate achizitiile de utilaje, materii prime, amenajari sedii, s-au depus 
documentele pentru autorizari la firmele unde a fost necesar. S-a continuat etichetarea 
achizitiilor cu insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-au facut deplasari saptamanale de catre expertul animator GT, 
tanand cont de regulile impuse de starea de urgenta, pentru a pastra legatura cu 
antreprenorii si angajatii lor si pentru a nu bloca activitatea firmelor.  
Au fost vizitate o parte din  firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere 
pe  modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
 
Rezultate / realizări:  

L1_A3.1_EA7_Deplasare 22-23 ianuarie 2020 
L2_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori 
L3_A3.1_EA Fise luna ianuarie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L4_A3.1_EA_Deplasare 13-14 februarie 2020 
L5_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori 
L6_A3.1_EA_ Fise luna februarie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L7_A3.1_EA_Minutele Intalnirilor cu expertul animator  GT din 19 si 25 martie 2020. 
L8_A3.1_EA_ Fise luna martie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L9_ A3.1_ EAGT8_ Centralizator cu probemele identificate in randul antreprenorilorilor in 
luna febr 2020 
L10_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepr._sapt. 10-14 febr 2020 
L11_EAGT_A3.1_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 17-21 febr 2020 
L12_EAGT_A3.1_ Intalniri bilaterale cu antrepenorii  in 24 febr 2020 
L13_ A3.1_ EAGT_ Centralizator cu probemele identificate in randul antreprenorilorilor in 
luna martie 2020 
L14_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepr._sapt. 02-06 martie 2020 
L15_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 09-13 martie 2020 
L16_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 16-20 martie 2020 
L17_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepenorii  in 24 martie 2020 
 

Sedințe: -  
Minuta 03.01.2020; Minuta 30.01.2020; Minuta 06.02.2020; Minuta 26.02.2020; Minuta 
03.03.2020. și Minuta 26.03.2020. organizate de P3 (la sediul partenerului)–vezi livrabil- 
minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3); Minuta 19.03.2020; Minuta 25.03.2020 
organizate de P3 (la sediul partenerului) vezi livrabil minute ale intalnirilor (livrabile la 
expert antreprenoriat P3) 

 

 
7 EA=expert antreprenoriat 
8 EAGT=expert animator GT 
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Deplasari  la sediul beneficiarului ale expertului de antreprenoriat 22-23.01.2020; 13-
14.02.2020; în Comuna Birca – vezi livrabil la raportarea expertului de  antreprenoriat– 
documente ale intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 

Deplasari la sediul beneficiarului ale expertului animator GT sapt. 10-14 febr 2020; sapt. 
17-21 febr 2020; 24 febr 2020; sapt. 02-06 martie 2020; 09-13 martie 2020; 16-20 martie 
2020; 24 martie 2020 în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale intalnirilor la sediul 
firmelor, la raportarea expertului animator GT. 
 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Resurse umane:  
Expert antreprenoriat, Expert animator GT si Responsabil Partener 3 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat si de expertul animator GT, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3 
Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expert animator GT (din 

06.02.2020), la sediul partenerului 3, în vederea demarării acțiunilor specifice necesare 

derulării activităților in proiect. S-a discutat despre: 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-Pregatirea deplasarii din  perioada 22-23 ianuarie 2020 si a minutei acestei intalniri-  
-Prezentarea documentelor  in urma vizitei din 22-23 ianuarie 2020, semnarea Actului 
aditional din 12 decembrie 2019, in vederea asigurarii consultantei implementarii 
planurilor de afaceri 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa primirea finanțării si a ultimei firme. 
-Planificarea acțiunilor pentru luna februarie  2020 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-informarea noul expert din echipa de implementare IEN a activitatii A3.1, Dl. Gheorghe 
Gabriel, cu situatia firmelor si problemele pe care trebuie sa le monitorizeze saptamanal, 
la intalnirile cu antreprenorii. 
-Pregatirea deplasarii din  perioada 13-14  februarie 2020 si a minutei acestei intalniri 

-Prezentarea documentelor  in urma vizitei din 13-14 februarie 2020, si a efectelor 
rezultate prin semnarea Actului aditional din 12 decembrie 2019 (majorarea subventiilor 
la ucenici si angajati subventionati (2250 lei) si a posibilitatii de aangajare a ucencilor de 
6 luni, in vederea asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa primirea finanțării si pentru  ultima firma. 
-Planificarea acțiunilor pentru luna martie  2020 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul si demararea achizitiilor de la ultima firma finantata. 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 142/243 

 
 

 

142  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

-informarea expertului animator GT, din echipa de implementare IEN a activitatii A3.1, 
Dl. Gheorghe Gabriel, cu problemele pe care trebuie sa le monitorizeze saptamanal, la 
intalnirile cu antreprenorii, in conditiile declansate de pandemia SARS CoV2. 
-Se recomanda de catre responsabilul partener  intocmirea Planul de masuri propus pentru 
continuarea implementarii proiectului in perioada de pandemie. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile declararii starii de urgenta, in vederea 
asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa instalarea starii de urgenta 
-Planificarea acțiunilor pentru luna aprilie  2020 
 
Întâlniri cu membri ai GT – în lunile ianuarie-martie 2020  au avut loc deplasări în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (22-23.01.2020, 13-
14.02.2020), unde s-a s-a asigurat consilierea in vederea implementatii planurilor de 
afaceri care au primit finantarea in conturi la sfarsitul lunii octombrie, precum si a ultimei 
firme finantate. Astfel s-au facut angajarile pe firme, respectand legislatia in vigoare, au 
fost demarate achizitiile de utilaje, materii prime, amenajari sedii, s-au depus 
documentele pentru autorizari la firmele unde a fost necesar. S-a continuat etichetarea 
achizitiilor cu insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-au facut deplasari saptamanale de catre expertul animator GT, 
tanand cont de regulile impuse de starea de urgenta, pentru a pastra legatura cu 
antreprenorii si angajatii lor si pentru a nu bloca activitatea firmelor.  
Au fost vizitate o parte din  firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere 
pe  modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
 

Rezultate / realizări:  

L1_A3.1_EA9_Deplasare 22-23 ianuarie 2020 
L2_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori 
L3_A3.1_EA Fise luna ianuarie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L4_A3.1_EA_Deplasare 13-14 februarie 2020 
L5_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori 
L6_A3.1_EA_ Fise luna februarie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L7_A3.1_EA_Minutele Intalnirilor cu expertul animator  GT din 19 si 25 martie 2020. 
L8_A3.1_EA_ Fise luna martie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L9_ A3.1_ EAGT10_ Centralizator cu probemele identificate in randul antreprenorilorilor 
in luna febr 2020 
L10_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepr._sapt. 10-14 febr 2020 
L11_EAGT_A3.1_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 17-21 febr 2020 
L12_EAGT_A3.1_ Intalniri bilaterale cu antrepenorii  in 24 febr 2020 

 
9 EA=expert antreprenoriat 
10 EAGT=expert animator GT 
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L13_ A3.1_ EAGT_ Centralizator cu probemele identificate in randul antreprenorilorilor in 
luna martie 2020 
L14_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepr._sapt. 02-06 martie 2020 
L15_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 09-13 martie 2020 
L16_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrep._sapt. 16-20 martie 2020 
L17_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepenorii  in 24 martie 2020 
 

Sedințe: -  
Minuta 03.01.2020; Minuta 30.01.2020; Minuta 06.02.2020; Minuta 26.02.2020; Minuta 
03.03.2020. și Minuta 26.03.2020. organizate de P3 (la sediul partenerului)–vezi livrabil- 
minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3); Minuta 19.03.2020; Minuta 25.03.2020 
organizate de P3 (la sediul partenerului) vezi livrabil minute ale intalnirilor (livrabile la 
expert antreprenoriat P3) 

 

Deplasari  la sediul beneficiarului ale expertului de antreprenoriat 22-23.01.2020; 13-
14.02.2020; în Comuna Birca – vezi livrabil la raportarea expertului de  antreprenoriat– 
documente ale intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 

Deplasari la sediul beneficiarului ale expertului animator GT sapt. 10-14 febr 2020; sapt. 
17-21 febr 2020; 24 febr 2020; sapt. 02-06 martie 2020; 09-13 martie 2020; 16-20 martie 
2020; 24 martie 2020 în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale intalnirilor la sediul 
firmelor, la raportarea expertului animator GT. 

 
 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Resurse umane:  
Expert antreprenoriat, Expert animator GT si Responsabil Partener 3 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat si de expertul animator GT, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3 
Descrierea activității:  
Descrierea activității:  
Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expert animator GT (din 
02.04.2020, 29.04.2020, 06.05.2020, 27.05.2020, 02.06.2020 si 30.06.2020), la sediul 
partenerului 3, în vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților in 
proiect. S-a discutat despre: 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
Expertul animator GT a monitorizat saptamanal activitatea antreprenorilor, la intalnirile 
cu antreprenorii, in conditiile declansate de pandemia SARS CoV2. 
-Activitatea de antreprenoriat a fost monitorizata atat prin discutii telefonice, cât si prin 
conversatii pe wapps de catre expertul antreprenoriat, in lunile aprilie si mai a.c., in baza 
masurile impuse de starile de alerta existentente la nivel national. La inceputul lunii iunie 
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a avut loc o deplasare a expertului antreprenoriat la sediul beneficiarului. In cadrul 
acestei deplasari, au avut loc intalniri cu antreprenorii, cand s-au verificat documentele 
contabile pentru a verifica actualitatea  planului de achizitii. Documentele contabile au 
fost aranjate im mape conform opisului stabilit de expertul antreprenoriat cu contabilii 
firmelor infiintate prin proiect. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile starii de urgenta (15.04-15.05.2020) si 
a celor de alerta (16.05.-14.06.2020 si 15.06-15.07.2020), in vederea asigurarii 
consultantei implementarii planurilor de afaceri. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa instalarea starii de urgenta 
 
-Pregatirea deplasarilor din   21-22 mai 2020 si 09-10 iunie 2020 si a minutelor acestor 
intalniri.  
-Prezentarea documentelor  in urma vizitei din 09-10 iunie 2020. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor. 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile declararii starii de urgenta si a celor de 
alerta, in vederea asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri 
Întâlniri cu membri ai GT – În perioada aprilie-iunie 2020  a avut loc o deplasare în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (expert 
antreprenoriat in 21-22 mai 2020 si 09-10 iunie 2020), unde s-a asigurat consilierea in 
vederea implementatii planurilor de afaceri. Astfel s-au facut angajarile pe firme, 
respectand legislatia in vigoare, au fost demarate achizitiile de utilaje, materii prime, 
amenajari sedii, s-au depus documentele pentru autorizari la firmele unde a fost necesar. 
S-a continuat etichetarea achizitiilor cu insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-au facut deplasari saptamanale de catre expertul animator GT, 
tanand cont de regulile impuse de starea de urgenta, pentru a pastra legatura cu 
antreprenorii si angajatii lor si pentru a nu bloca activitatea firmelor.  
Au fost vizitate o parte din  firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere 
pe  modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
 
Rezultate / realizări:  
L1_A3.1_EA _Opis documente contabile lunare 
L2_A3.1_EA Fise luna aprilie 2020 de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L3_A3.1_EA_Deplasare 21-22 mai 2020 
L4_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori_mai 2020 
L5_A3.1_EA_Fise luna mai 2020 de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L6_A3.1_EA_Deplasare 09-10 iunie 2020 
L7_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori_iunie 2020 
L8_A3.1_EA_ Fise luna iunie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
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L9_A3.1_EA_Minutele Intalnirilor cu expertul animator  GT din 10.04.,24.04., 14.05., 
18.06. si 25.06. 2020. 
L10_A3.1_EAGT_Intalniri bilaterale cu antrepr._luna aprilie 2020 
L11_EAGT_A3.1_Intalniri bilaterale cu antrep._luna mai 2020 
L12_EAGT_A3.1_ Intalniri bilaterale cu antrepenorii_luna iunie 2020 
 
Sedințe: -  
Minuta 02.04.2020; Minuta 29.04.2020; Minuta 06.05.2020; Minuta 27.05.2020; Minuta 
02.06.2020. și Minuta 30.06.2020. organizate de P3 (la sediul partenerului)–vezi livrabil- 
minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3); Minuta 10.04.2020, Minuta 24.04.2020, 
Minuta 14.05.2020, Minuta 18.06.2020 si 2 Minuta 5.06. 2020. organizate de P3 (la sediul 
partenerului) vezi livrabil minute ale intalnirilor (livrabile la expert antreprenoriat P3) 
 
Deplasari  la sediul beneficiarului ale expertului de antreprenoriat 21-22.05.2020; 09-
10.06.2020; în Comuna Birca – vezi livrabil la raportarea expertului de  antreprenoriat– 
documente ale intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 
Deplasari la sediul beneficiarului ale expertului animator GT luna aprilie 2020; mai 2020; 
iunie 2020 în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale intalnirilor la sediul firmelor, 
la raportarea expertului animator GT. 
 
 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
 
Resurse Umane 
Expert antreprenoriat- Cristea Anca, Expert animator GT- Gheorghe Gabriel si Responsabil 
Partener 3-Zaman Gheorghe 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat si de expertul animator GT, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3. 
 

Descrierea activității:  

Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expert animator GT (din 

23.07.2020, 21.08.2020 si 21.09.2020), la sediul partenerului 3, în vederea demarării 

acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a discutat despre: 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
Expertul animator GT a monitorizat saptamanal activitatea antreprenorilor, la intalnirile 
cu antreprenorii, in conditiile declansate de pandemia SARS CoV2. 
-Activitatea de antreprenoriat a fost monitorizata atat prin discutii telefonice, cât si prin 
conversatii pe wapps si prin deplasari la sediul firmelorde catre expertul antreprenoriat, 
cu respectarea masurile impuse de starile de alerta existentente la nivel national. In 
fiecare luna din perioada raportata au avut loc o deplasari ale expertului antreprenoriat 
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la sediul beneficiarului. In cadrul acestei deplasari, au avut loc intalniri cu antreprenorii, 
cand s-au verificat documentele contabile pentru a verifica actualitatea  planului de 
achizitii. S-a verificat daca observatiile facute de expertul antreprenoriat au fost 
applicate si corectate, unde era cazul. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiilestarilor de alerta impuse de guvern, in 
vederea asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa instalarea starii de urgenta 
 
-Pregatirea deplasarilor din 28-30 iulie 2020, 19-21 august 2020, 26 august 2020 si 2 
septembrie 2020 si a minutelor acestor intalniri.  
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de situatiile constatate la vizita la fata 
locului. 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile declararii starii de alerta, in vederea 
asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri 
Întâlniri cu membri ai GT – În perioada iulie-septembrie 2020  a avut loc o deplasare în 
localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (expert 
antreprenoriat in 28-30 iulie 2020, 19-21 august 2020, 26 august 2020 si 2 septembrie 
2020), unde s-a asigurat consilierea in vederea implementatii planurilor de afaceri. Astfel 
s-au facut angajarile pe firme, respectand legislatia in vigoare, au fost demarate 
achizitiile de utilaje, materii prime, amenajari sedii, s-au depus documentele pentru 
autorizari la firmele unde a fost necesar. S-a continuat etichetarea achizitiilor cu 
insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-au facut deplasari saptamanale de catre expertul animator GT, 
tanand cont de regulile impuse de starea de alerta, pentru a pastra legatura cu 
antreprenorii si angajatii lor si pentru a nu bloca activitatea firmelor.  
Au fost vizitate o parte din  firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere 
pe  modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
 
Rezultate / realizări:  

L1_A3.1_EA11_ Fise luna iulie 2020 de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L2_A3.1_EA Deplasare 28-30 iulie  2020 
L3_A3.1_EA_ Intalniri bilaterale antreprenori_28-30 iulie 2020 
L4_A3.1_EA_Deplasare 19-21 august  2020 
L5_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori_19-21 august 2020 
L6_A3.1_EA_Deplasare 26 august  2020 
L7_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori_26 august 2020 
L8_A3.1_EA_ Fise luna august de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L9_A3.1_EA_Deplasare 2 septembrie  2020 

 
11 EA=expert antreprenoriat 
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L9_A3.1_EA_Intalniri bilaterale antreprenori_2  septembrie 2020 
L10_A3.1_EA_ Fise luna septembrie de consiliere pentru toate cele 18 firme ce au primit 
finantarea pentru  microgranturi 
L11_A3.1_EAGT12_Intalniri bilaterale cu antrepr._luna iulie 2020 
L12_EAGT_A3.1_Intalniri bilaterale cu antrep._luna august 2020 
L13_EAGT_A3.1_ Intalniri bilaterale cu antrepenorii_luna septembrie 2020 
 

Sedințe: -  
Minuta 23.07.2020; Minuta 21.08.2020 si  Minuta 21.09.2020, organizate de P3 (la sediul 
partenerului)–vezi livrabil- minute ale intalnirilor (livrabile la responsabil P3). 
Deplasari  la sediul beneficiarului ale expertului de antreprenoriat si ale expertului 
nimator GT din  28-30 iulie 2020, 19-21 august 2020, 26 august 2020 si 2 septembrie 2020; 
în Comuna Birca – vezi livrabil la raportarea expertului de  antreprenoriat– documente ale 
intalnirilor la beneficiar –  liste de prezență 

Deplasari la sediul beneficiarului ale expertului animator GT luna iulie 2020; august 2020 
si septembrie  2020 în Comuna Birca – vezi livrabil – documente ale intalnirilor la sediul 
firmelor, la raportarea expertului animator GT. 
 
 
 

01.10.2020 – 31.12 2020 
 
 
Resurse Umane 
Expert antreprenoriat- Cristea Anca, Expert animator GT- Gheorghe Gabriel si Responsabil 
Partener 3-Zaman Gheorghe 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Implementarea activității este efectuată de către Partenerul 3 al proiectului, activitatea 
fiind desfașurată de Expertul antreprenoriat si de expertul animator GT, coordonată și 
monitorizată de către Responsabilul Partener P3. 
 
Descrierea activității:  

Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN si cu expert animator GT (din 

12.10.2020, 27.11.2020 si 03.12.2020), la sediul partenerului 3, în vederea demarării 

acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect. S-a discutat despre: 

-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva demararii achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
Expertul animator GT a monitorizat saptamanal activitatea antreprenorilor, la intalnirile 
cu antreprenorii, in conditiile declansate de pandemia SARS CoV2. 
-Activitatea de antreprenoriat a fost monitorizata atat prin discutii telefonice, cât si prin 
conversatii pe wapps si prin deplasari la sediul firmelorde catre expertul antreprenoriat, 
cu respectarea masurile impuse de starile de alerta existentente la nivel national. In 
fiecare luna din perioada raportata au avut loc o deplasari ale expertului antreprenoriat 

 
12 EAGT-expert animator GT 
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la sediul beneficiarului. In cadrul acestei deplasari, au avut loc intalniri cu antreprenorii, 
cand s-au verificat documentele contabile pentru a verifica actualitatea  planului de 
achizitii. S-a verificat daca observatiile facute de expertul antreprenoriat au fost 
applicate si corectate, unde era cazul. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiilestarilor de alerta impuse de guvern, in 
vederea asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri. 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de lista membrilor GT castigatori ai 
granturilor dupa instalarea starii de urgenta 
-Discutarea activitatilor urmatoare tinand cont de situatiile constatate la vizita la fata 
locului. 
-Stadiul implementarii planurilor de afaceri din perspectiva continuarii  achizitiilor si 
amenajarii spatiilor, unde este cazul. 
-Prezentarea documentelor  in urma deplasarii expertului animator GT la Birca si stabilirea 
modului de continuare a activitatilor in conditiile declararii starii de alerta, in vederea 
asigurarii consultantei implementarii planurilor de afaceri 
 
Întâlniri cu membri ai GT – În perioada octombrie-decembrie 2020  Expertul 
Antreprenoriat  s-a deplasat în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, 
jud. Dolj) unde s-a asigurat consilierea in vederea implementatii planurilor de afaceri. 
Astfel s-au facut angajarile pe firme, respectand legislatia in vigoare, au fost demarate 
achizitiile de utilaje, materii prime, amenajari sedii, s-au depus documentele pentru 
autorizari la firmele unde a fost necesar. S-a continuat etichetarea achizitiilor cu 
insemnele proiectului.  
In aceasta perioada s-au facut deplasari saptamanale de catre expertul animator GT, 
tanand cont de regulile impuse de starea de alerta, pentru a pastra legatura cu 
antreprenorii si angajatii lor si pentru a nu bloca activitatea firmelor.  
Au fost vizitate o parte din  firmele ce au primit finantare pentru a se acorda consiliere 
pe  modul de arhivare si pastrare a documentelor. 
Intalniri in data de 09.10.2020 si 23.10.2020 cu Expertul Animator Grup Tinta la sediul 
IEN. In cadrul intalnirilor a fost discutata situatia fiecarei firme. Tot in luna octombrie s-
au pregatit documentele si s-au monitorizat firmele pentru a nu se bloca implementarea 
activitatii acestora. 
 
Intalniri in data de 09.11.2020 cu Expertul Animator Grup Tinta la sediul IEN. In cadrul 
intalnirii a fost discutata situatia fiecarei firme. Tot in luna noiembrie s-au pregatit 
documentele si s-au monitorizat firmele pentru a nu se bloca implementarea activitatii 
acestora.  
In data de 17.11.2020 a avut loc o intalnire cu RP3 si cu EAGT in cadrul careia s-au discutat 
activitatile intreprinse pentru implementarea A3.1 si s-a prezentat raportul vizitei 
efectuate in 1-17.11.2020.  
 
Intalniri in data de 03.12.2020 cu Expertul Animator Grup Tinta la sediul IEN. In cadrul 
intalnirii s-au discutat activitatile intreprinse pentru implementrea subactivitatii A3.1 si 
masurile propuse antreprenorilor pentru a continua activitatea in conditii optime si dupa 
incheierea colaborarii cu IEN. 
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In data de 09.12.2020 a avut loc o intalnire cu EAGT in vederea alcatuirii unor recomandari 
fiecarei firme tinanad cont de faptul ca in luna decembrie se incheie subactivitatile A2.1 
si A3.1 pentru IEN. S-au pregatit documentele si s-au monitorizat firmele pentru a nu se 
bloca implementarea activitatii acestora. 
 
Expertul Animator Grup Tinta  s-a intalnit in cadrul intalnirilor, din lunile de raportare, 
Octombrie-Noiembrie-Decembrie 2020, cu expertul antreprenoriat unde au discutat 
masurile aplicate pentru a nu opri activitatea firmelor. Avand in vedere ca decembrie a 
fost ultima luna in care expertii s-au pontat pe aceasta subactivtate s-a discutat situatia 
firmelor din perspectiva in care acestea sustin sustenabilitate, atat pe posturile infiintate 
prin proiect, cat si pe grant. 
 
Rezultate / realizări:  

Fise de consiliere pentru cele 18 firme care au primit finantarea pentru microgranturi; 

Minute intalniri; 

Intalniri; 

Intalniri bilaterale; 

Prezente; 

 
 
 

➢ Activitatea 3. Activitati integrate de sustinere a antreprenoriatului în cadrul 

comunității marginalizate / subactivitatea A3.2. Acordarea de micro-granturi pentru 

înfiintarea de noi afaceri 

Perioada de deșfășurare: 4 Ianuarie 2018 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi 
afaceri in zona marginalizata si oferirea de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de 
afaceri  
Resurse umane: Manager Proiect 
Resurse materiale: Computer/Laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
proiect, Autoturism 
Locația de implementare: Lider - Comuna Birca,  
Descriere: 
Dupa selectia planurilor de afaceri de la subactivitatea anterioara, vor fi acordate un 
numar de 18 micro-grant-uri a cate 111.110 lei/plan de afaceri/firma, in vederea 
infiintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea, se va acorda spijin 
post-infiintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor astfel infiintate vor fi create 
intre 1 si 5 locuri de munca. Afacerile infiintate vor functiona cel putin timp de 12 de luni 
pe perioada implementarii proiectului si vor asigura o perioada de sustenabilitate de cel 
putin 7 luni (perioada de sustenabilitate presupune in acest caz continuarea functionarii 
afacerii pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea implementarii) 
Aspecte contractuale: - 
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15.12.2017 – 31.01.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. Totodata in perioada de 
raportare s-a continuat selectia grupului tinta; 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. Totodata in perioada de 
raportare s-a continuat selectia grupului tinta; 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. 
Rezultate/ realizări: - 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. Pentru aceasta se va face 
dupa selectia castigatorilor concursului de planuri de afaceri o cerere de plata prin care 
se vor solicita sumele necesare pentru demararea afacerilor. 
 
Rezultate/ realizări: - 
 

01.02.2019–30.04.2019 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. Pentru aceasta se va face 
dupa selectia castigatorilor concursului de planuri de afaceri o cerere de plata prin care 
se vor solicita sumele necesare pentru demararea afacerilor. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care vor finaliza 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri. Pentru perioada de 
raportare a avut loc a doua etapa de evaluare a planurilor de afaceri pentru 6 participanti. 
Cererile de plata aferente celor doua etape de selectie a planurilor de afaceeri pentru 
oferirea de microgranturi vor fi depuse in luna august 2019. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care au  finalizat 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri.  
Cererea de plata aferenta planurilor de afaceri pentru oferirea de microgranturi a fost 
depusa(CPL 4)in luna august ,fiind prima etapa care a cuprins 17 firme . 
Urmeaza sa fie depusa urmatoarea cerere de plata pentru oferirea de 
microgranturi,pentru a optsprezecea firma. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este in stransa legatura cu A3.1. Persoanele din grupul tina care au  finalizat 
A3.1 vor primi microgranturile pentru infiintarea de noi afaceri.  
Cererea de plata aferenta planurilor de afaceri pentru oferirea de microgranturi a fost 
depusa(CPL 4)in luna august ,fiind prima etapa care a cuprins 17 firme . 
In perioada raportata s-a depus cererea de plata de acordarea minimisului pentru cea dea 
optsprezecea firma. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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Au fost acordate un numar de 18 micro-grant-uri a cate 111.110 lei/plan de afaceri/firma, 
in vederea infiintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea,in 
continuare  se  acorda spijin post-infiintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor 
astfel infiintate au fost create intre 1 si 5 locuri de munca. Afacerile infiintate vor 
functiona cel putin timp de 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si vor asigura 
o perioada de sustenabilitate de cel putin 7 luni . 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Au fost acordate un numar de 18 micro-grant-uri a cate 111.110 lei/plan de afaceri/firma, 
in vederea infiintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea,in 
continuare  se  acorda spijin post-infiintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor 
astfel infiintate au fost create intre 1 si 5 locuri de munca. Afacerile infiintate vor 
functiona cel putin timp de 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si vor asigura 
o perioada de sustenabilitate de cel putin 7 luni . 
Rezultate/ realizări:  
-acordarea microgranturilor 
 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Au fost acordate un numar de 18 micro-grant-uri a cate 111.110 lei/plan de afaceri/firma, 
in vederea infiintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea,in 
continuare  se  acorda spijin post-infiintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor 
astfel infiintate au fost create intre 1 si 5 locuri de munca. Afacerile infiintate vor 
functiona cel putin timp de 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si vor asigura 
o perioada de sustenabilitate de cel putin 7 luni . 
Rezultate/ realizări: - Activitate finalizata. 
 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Au fost acordate un numar de 18 micro-grant-uri a cate 111.110 lei/plan de afaceri/firma, 
in vederea infiintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea,in 
continuare  se  acorda spijin post-infiintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor 
astfel infiintate au fost create intre 1 si 5 locuri de munca. Afacerile infiintate vor 
functiona cel putin timp de 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si vor asigura 
o perioada de sustenabilitate de cel putin 7 luni. 
Rezultate/ realizări: - Activitate finalizata. 
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➢ Activitatea 4. Activitati de dezvoltare a serviciilor sociale, medicale si medico-

sociale din comunitatea marginalizata / subactivitatea A4.1. Servicii medicale, 

medico-sociale si sociale destinate  persoanelor aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, inclusiv etnicilor romi 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-
medicala sprijinite in cadrul proiectului 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, 
asistentul social). 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Prin intermediul proiectului vor fi sprijinite 3 servicii functionale, si anume serviciile 
medicale, serviciile sociale si serviciile medico-sociale, ce exista deja la nivelul 
comunitatii. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.2, Act aditional nr.9 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
- In perioada de raportare a fost selectata o parte din grupul tinta si au fost elaborate 
livrabile necesare derularii activitatii. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care este ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii, posturi 
vacante pentru rolurile asistent medical comunitar, mediator sanitar, respectiv inlocuire 
Manager proiect, aprobati la Notificarea nr.2. 
 
Rezultate/ realizări: Livrabile – fise individuale asistenta sociala octombrie, noiembrie, 
decembrie 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta necesar pentru 
aceasta activitate. Totodata Expertii servicii sociale (asistentul medical comunitar, 
mediator sanitar, asistentul social) au continuat activitatea prin identificarea familiilor 
cu dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din 
grupul tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual 
pentru persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au 
avut loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati. De asemenea in 
cadrul activitatii a fost creata si actualizata platforma electronica online; 
 
Rezultate/ realizări:  
- Platforma electronica sociala online: http://platforma.comunitatebirca.intelidev.ro/ 
Asistent medical comunitar 
- A4.1(AMC) Centralizator asistenta medicala dec.2017 
- A4.1(AMC) Fise individuale aplicate dec.2017  
- A4.1(AMC) Centralizator asistenta medicala ian2018 
- A4.1(AMC) Fise individuale aplicate ian.2018 
 
Asistent Social 
- A4.1(AS) Centralizator persoane as.sociala dec.2017 
- A4.1(AS) Fise individuale as.sociala dec.2017 
- A4.1(AS) Centralizator persoane as.sociala ian.2018 
- A4.1(AS) Fise individuale as.sociala ian.2018 
 
Mediator Sanitar 
- A4.1(MS) Centralizator mediator sanitar dec.2017  
- A4.1(MS) Fise individuale aplicate dec.2017 
- A4.1(MS) Centralizator mediator sanitar ian.2018 
- A4.1(MS) Fise individuale aplicate ian. 2018 
 
 

 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
 In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea 
familiilor cu dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul 
persoanelor din grupul tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la 
nivel individual pentru persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale 
de evaluare, au avut loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati 
si au fost efectuate consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani. De 
asemenea in cadrul activitatii actualizata platforma electronica online; 
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Rezultate/ realizări:  
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala Februarie (25 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Februarie 
- Centralizator asistenta medicala Martie (25 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Martie 
- Centralizator asistenta medicala Aprilie (27 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Aprilie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala Februarie (40 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Februarie 
- Centralizator persoane as.sociala Martie (40 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Martie 
- Centralizator persoane as.sociala Aprilie (36 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Aprilie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar Februarie (21 persoane) 
- Fise individuale aplicate Februarie 
- Centralizator mediator sanitar Martie (21 persoane) 
- Fise individuale aplicate Martie 
- Centralizator mediator sanitar Aprilie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Aprilie 
 
 

 
01.05.2018 – 31.07.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect (Glavan Marius) si 
implementata de catre Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu 
Aurelia Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala Mai (25 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Mai 
- Centralizator asistenta medicala Iunie (25 persoane) 
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- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Iunie 
- Centralizator asistenta medicala Iulie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive Iulie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala Mai (42 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Mai 
- Centralizator persoane as.sociala Iunie (38 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Iunie 
- Centralizator persoane as.sociala Iulie (42 persoane) 
- Fise individuale as.sociala Iulie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar Mai (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Mai 
- Centralizator mediator sanitar Iunie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Iunie 
- Centralizator mediator sanitar Iulie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Iulie 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala august (10 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive august 
- Centralizator asistenta medicala septembrie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive august 
- Centralizator asistenta medicala octombrie (21 persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive august 
 
Asistent Social 
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- Centralizator persoane as.sociala august (22 persoane) 
- Fise individuale as.sociala august 
- Centralizator persoane as.sociala septembrie (19 persoane) 
- Fise individuale as.sociala septembrie 
- Centralizator persoane as.sociala octombrie (24 persoane) 
- Fise individuale as.sociala octombrie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar august (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Mai 
- Centralizator mediator sanitar septembrie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Iunie 
- Centralizator mediator sanitar octombrie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate Iulie 
 

 
01.11.2018 – 31.01.2019 

 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala noiembrie (20  persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive noiembrie 
- Centralizator asistenta medicala decembrie (20  persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive decembrie 
- Centralizator asistenta medicala ianuarie (16  persoane) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive ianuarie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala noiembrie(23 persoane) 
- Fise individuale as.sociala 
- Centralizator persoane as.sociala decembrie(19 persoane) 
- Fise individuale as.sociala 
- Centralizator persoane as.sociala ianuarie(20 persoane) 
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- Fise individuale as.sociala 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar noiembrie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate noiembrie 
- Centralizator mediator sanitar decembrie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate decembrie 
- Centralizator mediator sanitar ianuarie (20 persoane) 
- Fise individuale aplicate ianuarie 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia  
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive  
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala  
- Fise individuale as.sociala  
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar  
- Fise individuale  
 
 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive  
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala  
- Fise individuale as.sociala  
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar  
- Fise individuale 
 
 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive  
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Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala  
- Fise individuale as.sociala  
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar  
- Fise individuale  
 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani, au identificat si 
supravegheat medicat gravidele cu risc medico-social, au recomandat masuri necesare de 
protectie a sanatatii mamei si a nou-nascutului. 
 
Rezultate/ realizări: 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive  
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala  
- Fise individuale as.sociala  
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar  
- Fise individuale  
 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
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 In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea 
familiilor cu dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul 
persoanelor din grupul tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la 
nivel individual pentru persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale 
de evaluare, au avut loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati 
si au fost efectuate consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani. De 
asemenea in cadrul activitatii actualizata platforma electronica online; 
  
Rezultate/ realizări:  
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala (ianuarie, februarie. martie 2020) 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive (ianuarie, februarie,martie 2020) 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala (ianuarie, februarie,martie 2020) 
- Fise individuale as.sociala (ianuarie, februarie,martie 2020) 
 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar (ianuarie, februarie,martie 2020) 
- Fise individuale aplicate (ianuarie, februarie,martie 2020) 
 
 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare, au avut 
loc indrumari si consilieri pentru persoanele depistate cu dificultati si au fost efectuate 
consultatii preventive pentru copii cu varstele intre 9-14 ani.  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala aprilie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive aprilie 
- Centralizator asistenta medicala mai  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive mai 
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- Centralizator asistenta medicala iunie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive iunie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala aprilie 
- Fise individuale as.sociala 
- Centralizator persoane as.sociala mai  
- Fise individuale as.sociala 
- Centralizator persoane as.sociala iunie  
- Fise individuale as.sociala 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar aprilie  
- Fise individuale aplicate aprilie 
- Centralizator mediator sanitar mai  
- Fise individuale aplicate mai 
- Centralizator mediator sanitar iunie  
- Fise individuale aplicate iunie 
 
 
 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare.  
De asemenea, au fost indrumate gravidele si lauzele din comunitatea marginalizata, spre 
efectuarea controalelor medicale si prenatale/post-partum. Tot in perioada de raportare 
au fost aplicate fise de evaluare a stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual 
pentru peroanele asistate. 
Au fost indrumate si consiliate persoanele din cadul grupului tinta, ca urmare a raspunsului 
la dificultatile pe care acestia le-au intampinat. 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna iulie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna iulie 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna august  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna august 
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- Centralizator asistenta medicala pentru luna septembrie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna septembrie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna iulie 
- Fise individuale as.sociala pentru luna iulie 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna august  
- Fise individuale as.sociala pentru luna august 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna septembrie  
- Fise individuale as.sociala pentru luna septembrie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna iulie  
- Fise evaluare aplicate pentru luna iulie 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna august  
- Fise individuale aplicate pentru luna august 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna septembrie 
- Fise evaluare aplicate pentru luna septembrie 
 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare.  
De asemenea, au fost indrumate gravidele si lauzele din comunitatea marginalizata, spre 
efectuarea controalelor medicale si prenatale/post-partum. Tot in perioada de raportare 
au fost aplicate fise de evaluare a stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual 
pentru peroanele asistate. 
Au fost indrumate si consiliate persoanele din cadul grupului tinta, ca urmare a raspunsului 
la dificultatile pe care acestia le-au intampinat. 
  
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna octombrie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna octombrie 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna noiembrie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna noiembrie 
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- Centralizator asistenta medicala pentru luna decembrie  
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna decembrie 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna octombrie  
- Fise individuale as.sociala pentru luna octombrie 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna noiembrie  
- Fise individuale as.sociala pentru luna noiembrie 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna decembrie  
- Fise individuale as.sociala pentru luna decembrie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna octombrie   
- Fise evaluare aplicate pentru luna octombrie 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna noiembrie  
- Fise individuale aplicate pentru luna noiembrie 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna decembrie 
- Fise evaluare aplicate pentru luna decembrie 
 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 
 

Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare.  
De asemenea, au fost indrumate gravidele si lauzele din comunitatea marginalizata, spre 
efectuarea controalelor medicale si prenatale/post-partum. Tot in perioada de raportare 
au fost aplicate fise de evaluare a stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual 
pentru peroanele asistate. 
Au fost indrumate si consiliate persoanele din cadul grupului tinta, ca urmare a raspunsului 
la dificultatile pe care acestia le-au intampinat. 
  
 
Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna Ianuarie 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna Ianuarie 
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Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna Ianuarie 
- Fise individuale as.sociala pentru luna Ianuarie 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna Ianuarie   
- Fise evaluare aplicate pentru luna Ianuarie 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
 

Resurse umane: Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar - Virtosu Aurelia 
Elena, mediator sanitar - Ghita Cristina, asistentul social - Constantin Paula) 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Experti servicii sociale (asistentul medical comunitar, mediator sanitar, asistentul social). 
In perioada de raportare expertii au continuat activitatea prin identificarea familiilor cu 
dificultati personale, de asemenea au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul 
tinta pentru evaluarea stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual pentru 
persoanele asistate prin aplicarea si intocmirea fiselor individuale de evaluare.  
De asemenea, au fost indrumate gravidele si lauzele din comunitatea marginalizata, spre 
efectuarea controalelor medicale si prenatale/post-partum. Tot in perioada de raportare 
au fost aplicate fise de evaluare a stilului de viata si al factorilor de risc la nivel individual 
pentru peroanele asistate. 
Au fost indrumate si consiliate persoanele din cadul grupului tinta, ca urmare a raspunsului 
la dificultatile pe care acestia le-au intampinat. 
 Rezultate/ realizări: 
 
Asistent medical comunitar 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna Decembrie 2021 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna Decembrie 2021 
- Centralizator asistenta medicala pentru luna Ianuarie 2022 
- Fise individuale aplicate si consultatii preventive pentru luna Ianuarie 2022 
 
Asistent Social 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna Decembrie 2021 
- Fise individuale as.sociala pentru luna Decembrie 2021 
- Centralizator persoane as.sociala pentru luna Ianuarie 2022 
- Fise individuale as.sociala pentru luna Ianuarie 2022 
 
 
Mediator Sanitar 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna Decembrie 2021  
- Fise evaluare aplicate pentru luna Decembrie 2021 
- Centralizator mediator sanitar pentru luna Ianuarie 2022 
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- Fise evaluare aplicate pentru luna Ianuarie 2022 
 
 
 
Activitatea 4. Activitati integrate de sustinere a antreprenoriatului în cadrul 
comunității marginalizate / subactivitatea A4.2. Parteneriate cu societatea civila 
pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii 
 
Perioada de deșfășurare: 4 Decembrie 2017 - 3 Iunie 2020 
Obiectivul specific al proiectului: OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-
medicala sprijinite in cadrul proiectului 
Resurse umane: Manager proiect 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
In cadrul proiectului vor fi incheiate 3 parteneriate in cadrul regiunii de dezvoltare a 
proiectului intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii 
medicale/sociale/medico-sociale si partenerii comunitari. Prin incheierea unor 
parteneriate cu furnizori privati de servicii medicale/sociale/medico-sociale s-ar 
imbunatati semnificativ calitatea vietii persoanelor ce ar beneficia de astfel de servicii 
prin prisma dotarilor si bazei materiale superioare detinute de astfel de furnizori, precum 
si din perspectiva expertizei si personalului inalt calificat si mult mai diversificat de care 
dispun astfel de furnizori de servicii. De parteneriatele astfel de incheiate vor beneficia 
toti membrii grupului tinta. 
Aspecte contractuale:- 
 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a fost elaborat un anunt privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. De 
asemenea in cadrul activitatii a fost creata si actualizata platforma electronica online; 
 
Rezultate/ realizări:  
- Platforma electronica sociala online: http://platforma.comunitatebirca.intelidev.ro/ 
- A4.2 Anunt - 3 parteneriate sociale,medicale,socio-medicale 
- A4.2 Fotografie Anunt - 3 parteneriate postat avizier 
- A4.2 Printscreen platforma sociala online Activitate A4.2 
- A4.2 Printscreen platforma sociala online Anunt 3 parteneriate 
- A4.2 Printscreen site web Anunt 3 parteneriate 
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01.02.2018 – 30.04.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
 
Rezultate/ realizări:  
- A4.2 Anunt - 3 parteneriate sociale,medicale,socio-medicale 
- A4.2 Fotografie Anunt - 3 parteneriate postat avizier 
- A4.2 Printscreen site web Anunt 3 parteneriate 
 
 
 

 
01.05.2018 – 31.07.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
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01.02.2019–30.04.2019 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
 

 
01.05.2019–31.07.2019 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
In perioada de raportare a fost mentinut anuntul privind incheierea a 3 parteneriate cu 
furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale, anuntul a fost expus la vizierul 
primariei si postat pe site-ul web al proiectului precum si pe platforma sociala. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Pana la finalizarea proiectului vor fi incheiate 3 parteneriate in cadrul regiunii de 
dezvoltare a proiectului intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii 
medicale/sociale/medico-sociale si partenerii comunitari. De parteneriatele astfel de 
incheiate vor beneficia toti membrii grupului tinta. 
Rezultate/ realizări: - 
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01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Pana la finalizarea proiectului vor fi incheiate 3 parteneriate in cadrul regiunii de 
dezvoltare a proiectului intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii 
medicale/sociale/medico-sociale si partenerii comunitari. De parteneriatele astfel de 
incheiate vor beneficia toti membrii grupului tinta. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Subactivitatea 4.2 a fost finalizata. Dintr-o eroare umana s-a omis incarcarea celor trei 
acorduri de parteneriate.  
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Subactivitatea 4.2 a fost finalizata.  
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 

01.01.2021–13.01.2021 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Subactivitatea 4.2 a fost finalizata.  
Rezultate/ realizări: - 
 

09.12.2021–26.01.2022 
 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
Subactivitatea 4.2 a fost finalizata.  
Rezultate/ realizări: - 
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➢ Activitatea 5 Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru membrii 

grupului tinta din comunitatea marginalizata/ subactivitatea A5.1. Selectarea 

gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire  

Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 August 2018 
Obiectivul specific al proiectului: OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin 
reabilitarea a 33 case si alimentarea cu energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri 
fotovoltaice) 
Resurse umane: Experti comisie locuire – 3 posturi , Manager Proiect 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
Descriere: 
In cadrul activitatii comisie de locuire va selecta in baza unei metodologii familiile care 
vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire prin reabilitarea locuintelor si/sau 
prin montarea de panouri fotovoltaice. 
Se vor selecta 33 locuinte in vederea reabilitarii si se vor monta 52 panouri fotovoltaice. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Notificarea nr. 4, Act aditional nr.2 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive:  
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care fost ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii, 
respectiv Manager proiect aprobat la mijlocul lunii noiembrie, precum si cele 3 posturi 
vacante pentru rolurile Expert comisie locuire. 
Rezultate/ realizări: -  
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat selectia grupului tinta necesar activitatii; 
Avand in vedere lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea 
activitatii a fost lansata o procedura de selectie experti, in cadrul careia insa nu au fost 
depuse dosare pentru cele trei posturi Expert comisie locuire, drept urmare s-a luat 
decizia de a corela, corecta si modifica anumite cerinte din fisele de post mentionate in 
Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” prin Actul 
aditional nr.2, totodata au fost nominalizate persoane din cadrul primariei pentru 
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ocuparea posturile vacante. Decizia a fost luata astfel pentru a demara activitatile 
proiectului in timp util fara alte intarzieri cauzate din lipsa resurselor umane. 
De asemenea a fost prelungita activitatea pana la data 03.06.2018 conform Notificare 4, 
avand in vedere faptul ca activitatea nu a fost demarata conform planificarii initiale din 
lipsa resurselor umane necesare, iar dupa aprobarea expertilor in cadrul actului aditional 
nr. 2 activitatea va demara incepand cu 04.02.2018. Totodata a fost elaborat si expus la 
vizierul primariei si pe site-ul proiectului un anunt privind demararea activitatii. 
Rezultate/ realizări:  

- A5.1 Anunt demarare activitate- Birca 26.01.2018 

- A5.1 Fotografie Anunt demarare activitate - Birca 26.01.2018 

- A5.1 Printscreen site web Anunt demarare activitate- Birca 26.01.2018 

 
 

 
01.02.2018 – 30.04.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
cei trei Experti comisie locuire. 
 In perioada de raportare expertii au demarat activitatea pentru evaluarea 
locuintelor persoanelor din grupul tinta ce urmeaza a fi selectate, a fost elaborata 
procedura de lucru necesara activitatii A5 – procedura de selectie a locuintelor ce vor 
beneficia de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit – reabilitare locuinte si montare 
sisteme panouri fotovoltaice, au avut loc vizite la domicililul persoanelor din grupul tinta 
pentru aplicarea rapoartelor de evaluare a starii infrastructurii si a instalatiilor din 
cladire, si pentru colectarea documentelor necesare intocmirii dosarelor ce vor fi evaluate 
pentru selectie; 
 
 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Procedura lucru - procedura de selectie a locuintelor ce vor beneficia de masuri 
de imbunatatire a conditiilor de locuit – reabilitare locuinte si montare sisteme panouri 
fotovoltaice; 
 - Centralizator GT Februarie (12 locuinte) 
 - 12 Dosare A5.1 – Februarie 
 - Centralizator GT Martie (22 locuinte) 
 - 22 Dosare A5.1 – Martie 
 - Centralizator GT Aprilie (19 locuinte) 
 - 19 Dosare A5.1 – Aprilie 

 
 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect (Glavan Marius) si 
implementata de catre cei trei Experti comisie locuire (Mirsanu Neluta, Opri Florica-Alina, 
Opri Claudiu). 
 In perioada de raportare expertii au continuat activitatea pentru evaluarea 
locuintelor persoanelor din grupul tinta ce urmeaza a fi selectate, au avut loc vizite la 
domicililul persoanelor din grupul tinta pentru aplicarea rapoartelor de evaluare a starii 
infrastructurii si a instalatiilor din cladire, si pentru colectarea documentelor necesare 
intocmirii dosarelor ce vor fi evaluate pentru selectie; 
Rezultate/ realizări: 
 - Centralizator GT Mai (35 locuinte) 
 - 35 Dosare A5.1 – Mai 
 - Centralizator GT Iunie (32 locuinte) 
 - 32 Dosare A5.1 – Iunie 
 - Centralizator GT Iulie (31 locuinte) 
 - 31 Dosare A5.1 – Iulie 
 
 

➢ Activitatea 5 Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru membrii 

grupului tinta din comunitatea marginalizata/ subactivitatea A5.2. Lucrari de 

reabilitare, izolatie termica si încalzire a locuintei, extinderi de camere, 

imbunatatirea igienei locuintelor si spatiilor conexe, utilizare energie 

regenerabila 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Ianuarie 2018 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin 
reabilitarea a 33 case si alimentarea cu energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri 
fotovoltaice) 
Resurse umane: Expert locuire, Manager Proiect, Furnizor externalizat 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
In cadrul proiectului se vor imbunatati conditiile de locuit in cadrul comunitatii 
marginalizate prin reabilitarea a 33 locuinte si montarea a 52 panouri fotovoltaice. Astfel, 
membrii familiilor care sunt vizate de aceasta subactivitate vor beneficia de cresterea 
gradului de confort a locuintelor, imbunatatirea calitatii vietii, asigurarea conditiilor 
decente de viata, reducerea decalajelor intre familiile ce vor beneficia de imbunatatirea 
conditiilor de locuit si restul populatiei comunitatii, acces la utilitati de baza, eliminarea 
zonelor insalubre si cu posibile focare de infectie, crearea unui spatiu personal pentru 
diverse categorii ale membrilor familiei, etc. Imbunatatirea conditiilor de locuit va fi 
realizata in cadrul proiectului prin montajul de energie verde (panou fotovoltaic) si 
reabilitarea de locuinte, inclusiv conectare la retele utilitati. 
 
Aspecte contractuale 
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Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.2, Act aditional nr.9, Notificare nr. 16 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat selectia grupului tinta necesar activitatii; 
Avand in vedere lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea 
activitatii a fost lansata o procedura de selectie experti, in cadrul careia insa nu au fost 
depus nici un dosar pentru postul Expert locuire, drept urmare s-a luat decizia de a corela, 
corecta si modifica anumite cerinte din fisele de post mentionate in Anexa nr. 2 - Cererea 
de finanțare, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” prin Actul aditional nr.2, totodata au 
fost nominalizate persoane din cadrul primariei pentru ocuparea posturile vacante. 
Decizia a fost luata astfel pentru a demara activitatile proiectului in timp util fara alte 
intarzieri cauzate din lipsa resurselor umane. 
Totodata urmeaza fi lansata si procedura de achizitie necesara lucrarilor vizate de 
activitate. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
 In perioada de raportare expertul locuire a demarat activitatea prin participarea  
la intalnirile derulate impreuna cu expertii din comisia de locuire, si a sprijin si adus la 
cunostina persoanelor vizate asupra documentelor necesare pentru obtinerea 
autorizatiilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice. Totodata a participat la elaborarea procedurii de lucru necesara 
activitatii A5 – procedura de selectie a locuintelor ce vor beneficia de masuri de 
imbunatatire a conditiilor de locuit – reabilitare locuinte si montare sisteme panouri 
fotovoltaice. 
 
Rezultate/ realizări:  
 
 - Procedura lucru - procedura de selectie a locuintelor ce vor beneficia de masuri 
de imbunatatire a conditiilor de locuit – reabilitare locuinte si montare sisteme panouri 
fotovoltaice; 
 - Minute de intalnire cu GT pentru oferire sprijin si aducerea la cunostina 
persoanelor vizate asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare 
pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
– Februarie, Martie, Aprilie; 
 - Centralizator GT pentru fiecare luna raportata - Februarie, Martie, Aprilie; 
 
 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 174/243 

 
 

 

174  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect (Glavan Marius) si 
implementata de catre Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta). 
 In perioada de raportare expertul locuire a continuat activitatea prin participarea  
la intalnirile derulate impreuna cu expertii din comisia de locuire, a oferit sprijin si adus 
la cunostina persoanelor vizate asupra documentelor necesare pentru obtinerea 
autorizatiilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Minute de intalnire cu GT pentru oferire sprijin si aducerea la cunostina 
persoanelor vizate asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare 
pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
– Mai, Iunie, Iulie; 
 - Centralizator GT pentru fiecare luna raportata - Mai, Iunie, Iulie; 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
In perioada de raportare expertul locuire a continuat activitatea prin participarea  la 
intalniri cu membrii grupului tinta, a oferit sprijin si adus la cunostina persoanelor vizate 
asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
Minute de intalnire cu GT pentru oferire sprijin si aducerea la cunostina persoanelor vizate 
asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice – august; 
Centralizator GT pentru fiecare luna raportata - august; 
 
 

01.10.2018 – 31.12.2019 
 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
In perioada de raportare expertul locuire a continuat activitatea prin participarea  la 
intalniri cu membrii grupului tinta, a oferit sprijin si adus la cunostina persoanelor vizate 
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asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
Minute de intalnire cu GT pentru oferire sprijin si aducerea la cunostina persoanelor vizate 
asupra documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice – 
octombrie,noiembrie,decembrie; 
Centralizator GT pentru fiecare luna raportata – octombrie,noiembrie,decembrie; 
 
 

01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
In perioada de raportare expertul locuire a continuat activitatea prin obtinerea si 
selectarea informatiilor in privinta autorizatiilor necesare reabilitarii, verificarea 
documentelor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta autorizatiilor necesare 
reabilitarii, pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de 
reabilitare si montare panouri fotovoltaice. 
 
Rezultate/ realizări: 
-centralizator documente necesare reabilitare locuinte; 
-chestionare-fise de lucuru 
-centralizator cu persoanele chestionate cu privire la identificarea documntelor necesare 
si a situatiei reale ale acestora; 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
In perioada de raportare expertul locuire a continuat activitatea prin obtinerea si 
selectarea informatiilor in privinta autorizatiilor necesare reabilitarii, verificarea 
documentelor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta autorizatiilor necesare 
reabilitarii, pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de 
reabilitare si montare panouri fotovoltaice. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
-centralizator documente necesare reabilitare locuinte; 
-chestionare-fise de lucuru 
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-centralizator cu persoanele chestionate cu privire la identificarea documntelor necesare 
si a situatiei reale ale acestora; 
 
 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
 
In perioada de raportare, expertul locuire a continuat activitatea prin obtinerea si 
selectarea informatiilor in privinta autorizatiilor necesare reabilitarii, verificarea 
documentelor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta autorizatiilor necesare 
reabilitarii, pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de 
reabilitare si montare panouri fotovoltaice. De asemenea, acesta a efectuat 
antemasuratori necesare in vederea elaborarii devizelor de lucru pentru reabilitareaa 
celor 33 de locuinte. 
 
 
Rezultate/ realizări: 
-centralizator al gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuir in 
cadrul activitatii A5.2 
-verificarea documentelor persoaneor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta 
autorizatiilor necesare reabilitarii; 
-pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de reabilitare si 
montare sisteme de panouri fotovoltaice; 
-pregatirea documentatiei necesare in vederea raportarii lunare a stadiului lucrarilor de 
reabilitare si montare sisteme panouri fotovoltaice; 

 
01.10.2020 – 31.12.2020 

 
Resurse umane: Expertul locuire (Dinut Claudia Codruta) 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
 
In perioada de raportare, expertul locuire a continuat activitatea prin obtinerea si 
selectarea informatiilor in privinta autorizatiilor necesare reabilitarii, verificarea 
documentelor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta autorizatiilor necesare 
reabilitarii, pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de 
reabilitare si montare panouri fotovoltaice. De asemenea, acesta a efectuat 
antemasuratori necesare in vederea elaborarii devizelor de lucru pentru reabilitareaa 
celor 33 de locuinte. 
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Rezultate/ realizări: 
-centralizator al gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire in 
cadrul activitatii A5.2 
-verificarea documentelor persoaneor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta 
autorizatiilor necesare reabilitarii; 
-pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de reabilitare si 
montare sisteme de panouri fotovoltaice; 
-pregatirea documentatiei necesare in vederea raportarii lunare a stadiului lucrarilor de 
reabilitare si montare sisteme panouri fotovoltaice; 
 
 

01.01.2021–13.01.2021 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare: - 
 
In perioada de raportare a acestui raport tehnic nu s-au desfasurat activitati in cadrul 
activitatii A5.2. 
Rezultate/ realizări: - 

 
09.12.2021–26.01.2022 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul locuire. 
 
In perioada de raportare, expertul locuire a continuat activitatea prin obtinerea si 
selectarea informatiilor in privinta autorizatiilor necesare reabilitarii, verificarea 
documentelor chestionate de membrii comisiei locuire in privinta autorizatiilor necesare 
reabilitarii, pregatirea documentatiei necesare in vederea monitorizarii lucrarilor de 
reabilitare si montare panouri fotovoltaice.  
De asemenea, acesta a efectuat antemasuratori necesare in vederea elaborarii devizelor 
de lucru pentru reabilitareaa celor 33 de locuinte. 
 
A verificat documentele persoanelorchestionate de membrii comisiei de locuire in privinta 
autorizatiilor necesare reabilitarii. A pregatit documentatia necesara in vederea 
monitorizarii lucrarilor de reabilitare si montarea sistemelor de panouri fotovoltaice. De 
semenea, a pregatit documentatia necesara in vederea raportarii lunare a stadiului 
lucrarilor de reabilitare si montare a sistemelor de panouri fotovoltaice.  
 
Rezultate/ realizări: - 
-6 case reabilitate; 
-52 panouri fotovoltaice; 
 
 
 

➢ Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementare documentelor 

membrilor grupului tinta din comunitatea marginalizata/ subactivitatea A6.1. 
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Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de 

identitate, de proprietate, de stare civilă  

Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS9 – Reglementarea documentelor personale si de 
asistenta sociala pentru 698 membri ai comunitatii marginalizate in care se 
implementeaza proiectul 
Resurse umane: Expert servicii sociale juridice, Manager proiect 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
Descriere: 
Prin desfasurarea acestei activitati in cadrul proiectului, se va acorda 
asistenta/consultanta juridica in ceea ce priveste pasii legali necesari a fi realizati pentru 
inregistrarea in registrele de stare civila a actelor si faptelor de stare civila aferente 
acestora, in procurarea certificatelor de stare civila si a actelor de identitate, precum si 
pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei 
in vigoare 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr. 9 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este realizata de catre expertul servicii sociale juridice si monitorizata de 
catre managerul de proiect. 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii, 
respectiv Manager proiect aprobat la Notificarea nr.2; 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care fost ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
Rezultate/ realizări: Livrabile – procedura de lucru, formulare acte identitate/de 
proprietate/de stare civila aplicate septembrie, octombrie, noiembrie 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta necesar pentru aceasta 
activitate. Totodata expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de stare 
civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea 
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actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
Rezultate/ realizări:  

- A6.1-A6.2 - Cent.dec.2017 juridic  

- A6.1-A6.2 - Formulare dec.2017 juridic  

- A6.1-A6.2 - Centr.ian.2018 juridic   

- A6.1-A6.2 - Formulare ian.2018 juridic  

 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
Rezultate/ realizări:  
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT feb. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT feb.2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT mart. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT mart.2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT april. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT april.2018; 
 
 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
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stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Mai 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Mai 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Iunie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Iunie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Iulie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Iulie 2018; 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT August 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT August 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Septembrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Septembrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT octombrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Octombrie 2018; 
 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
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 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Livrabile ale activitatii de sprijin a membrilor GT pentru reglementarea actelor 
personal. 
 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Livrabile ale activitatii de sprijin a membrilor GT pentru reglementarea actelor 
personale 
 

 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
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 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Livrabile ale activitatii de sprijin a membrilor GT pentru reglementarea actelor 
personale 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Livrabile ale activitatii de sprijin a membrilor GT pentru reglementarea actelor 
personale. 
 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
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stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
Rezultate/ realizări: 
 - Livrabile ale activitatii de sprijin a membrilor GT pentru reglementarea actelor 
personale. 
 
 
 

01.03.2020 – 31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1  centralizator GT  
 - A6.1  livrabile  formulare aplicate cu GT 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de 
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stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si 
obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1  centralizator GT  
 - A6.1  livrabile  formulare aplicate cu GT 
 
 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
  
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de stare 
civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea 
actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
studii/ de stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1  centralizator GT;  
 - A6.1  livrabile  formulare aplicate membrilor grupului tinta. 
 
 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
  
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de stare 
civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea 
actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
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documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
studii/ de stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 -A6.1  centralizatoare GT pentru lunile Octombrie, Noiembrie si Decembrie 2020;  
 -A6.1  livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru lunile 
Octombrie, Noiembrie si Decembrie 2020; 
  
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
  
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de stare 
civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea 
actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
studii/ de stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 -A6.1  centralizatoare GT pentru luna Inauarie 2021;  
 -A6.1  livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru luna Ianuarie 
2021; 
 
 

 
 

09.12.2021-26.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect(Glavan Marius) si implementata 
de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
  
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta legalitatii documentelor de stare 
civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea 
actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare, concret au fost distribuite 
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documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei privind documentele de stare civila, a actelor de identitate si a 
actelor de proprietate prin aplicarea formularelor acte identitate / de proprietate / de 
studii/ de stare civila; 
 
Rezultate/ realizări: 
 -A6.1  centralizatoare GT pentru luna Decembrie 2021;  
 -A6.1  livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru Decembrie 2021; 
          -A6.1  centralizatoare GT pentru luna Ianuarie 2022;  
 -A6.1  livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru Ianuarie 2022; 
 
 
 
 

➢ Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementare documentelor 

membrilor grupului tinta din comunitatea marginalizata/ Subactivitatea A6.2. 

Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de 

asistenta sociala 

Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS9 – Reglementarea documentelor personale si de 
asistenta sociala pentru 698 membri ai comunitatii marginalizate in care se 
implementeaza proiectul 
Resurse umane: Expert servicii sociale juridice, Manager proiect 
Resurse materiale: Computer, Telefon/fax, Imprimanta, Birou proiect 
Locația de implementare: Str. Mihai Viteazul, nr. 257, Bîrca, judetul Dolj, România 
 
Descriere: 
Prin intermediul acestei activitati vom acorda sprijin pentru reglementarea documentelor 
de asistenta sociala unui numar de 698 persoane (din grupul tinta al proiectului). Acest 
sprijin se refera la prezentarea cat mai detaliata, in conformitate cu prevederile legale 
in domeniu, a continutului dosarelor necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor 
de asistenta sociala, a termenelor de introducere/asteptare/eliberare a documentelor. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr. 9 
 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este realizata de catre expertul servicii sociale juridice si monitorizata de 
catre managerul de proiect. 
 
Inceperea efectiva a acestei activitati a fost intarziata din urmatoarele motive: 
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- Lipsa resurselor umane implicate in proiect necesare pentru derularea activitatii, 
respectiv Manager proiect aprobat la Notificarea nr.2; 
- Selectia si inregistrarea grupului tinta, proces care fost ingreunat fata de estimare din 
motive tehnice (tehnologie invechita cum ar fi imprimante care printeaza greu, scannere 
care scaneaza care scaneaza foarte greu, computere de generatie veche cu sistem de 
operare de tip windows xp, microsoft office versiune 2007 care nu permite completarea 
anexelor conform cerintelor, incompatibilitatea anexelor cu versiunile de Microsoft office 
word / excel din cadrul primariei / scolii etc.). 
 
Rezultate/ realizări: Livrabile – procedura de lucru, formulare acte asistenta sociala 
aplicate septembrie, octombrie, noiembrie 
 
 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a continuat selectarea grupului tinta necesar pentru aceasta 
activitate. Totodata expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor necesare a 
fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări:  

- A6.1-A6.2 - Cent.dec.2017 juridic  

- A6.1-A6.2 - Formulare dec.2017 juridic  

- A6.1-A6.2 - Centr.ian.2018 juridic   

- A6.1-A6.2 - Formulare ian.2018 juridic  

 
01.02.2018 – 30.04.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări:  
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 - A6.1 - A6.2 centralizator GT feb. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT feb.2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT mart. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT mart.2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT april. 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT april.2018; 
 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect (Glavan Marius) si 
implementata de catre Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Mai 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Mai 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Iunie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Iunie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Iulie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Iulie 2018; 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT August 2018; 
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 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT August 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT Septembrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Septembrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 centralizator GT octombrie 2018; 
 - A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT Octombrie 2018; 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 
- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii GT 

 
 
 
 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 

- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii  
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01.05.2019–31.07.2019 

 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 

- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii 

GT 

 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
 
Rezultate/ realizări: 

- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii 

GT 

 
01.10.2019–31.12.2019 

 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
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 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
 
Rezultate/ realizări: 

- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii 

GT 

 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
Expertul servicii sociale juridice. 
 In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea 
prin informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor 
necesare a fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost 
distribuite documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa 
realizeze toate actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta 
in vederea identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
 
Rezultate/ realizări: 

- Livrabile activitate reglementare documente de asistenta sociala pentru membrii 

GT 
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01.04.2020–30.06.2020 
 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada raportata expertul nu a desfasurat activitati; 
Rezultate/ realizări: 
- 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 
In perioada raportata expertul nu a desfasurat activitati. 
 
Rezultate/ realizări: - 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 
Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor necesare a 
fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
 
Rezultate/ realizări: 

-A6.2  centralizatoare GT pentru lunile Octombrie, Noiembrie si Decembrie 2020;  
-A6.2 livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru lunile 
Octombrie, Noiembrie si Decembrie 2020; 

 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
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Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor necesare a 
fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
 
Rezultate/ realizări: 

-A6.2  centralizatoare GT pentru luna Ianuarie 2021;  
-A6.2 livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru luna Ianuarie 
2021; 

 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 

Resurse umane: Expertul servicii sociale juridice (Turculeanu Dumitru). 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare expertul servicii sociale juridice a continuat activitatea prin 
informarea membrilor grupului tinta despre importanta continutului dosarelor necesare a 
fi intocmite pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala, concret au fost distribuite 
documente cu informatii pe intelesul persoanelor din grupul tinta incat sa realizeze toate 
actiunile legale, s-au efectuat vizite la domiciului membrilor grupului tinta in vederea 
identificarii situatiei prin aplicarea formularelor de acte asistenta sociala. 
In perioada de raportare, expertul servicii sociale juridice a acordat asistenta si 
consultanta juridica membrilor grupului tinta/familiilor pentru identificarea si oferirea de 
suport celor care nu au toate documentele in regula, a realizat vizite la domiciliul 
membrilor grupului tinta in vederea identificarii problemelor de legalitate a documentelor 
cu care acestia se confruta, s-a ocupat cu informarea membrilor grupului tinta  orivind 
importanta legalizarii situatilor in care se gasesc. 
 
Rezultate/ realizări: 

-A6.2  centralizatoare GT pentru luna Decembrie 2021;  
-A6.2 livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru luna Decembrie 
2021; 
-A6.2  centralizatoare GT pentru luna Ianuarie 2022;  
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-A6.2 livrabile formulare aplicate membrilor grupului tinta pentru luna Ianuarie 
2022; 
 

 
 

➢ Activitatea 7. Implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii în 

solutionarea problemelor cu care se confrunta grupurile vulnerabile printr-o 

abordare participativa/ Subactivitatea A7.1 Ateliere de lucru pentru cresterea 

gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate printr-o 

abordare participativa 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Decembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii 
inovative in vederea implicarii active a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor 
marginalizatilor 
Resurse umane: Manager proiect, Furnizor externalizat 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
Proiect Lider. 
Locația de implementare: Strada Mihai Viteazul nr. 257, Comuna Bîrca, judetul Dolj, 
România  
 
Descriere: 
Activitatea din proiect presupune organizarea a 18 ateliere de lucru, cate 3 pt. fiecare 
din cele 6 teme de mai jos: 
Tema 1 – „Incluziunea sociala si grupurile marginalizate” 
Tema 2 – „Imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor din comunitatile 
marginalizate” 
Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe piata 
muncii” 
Tema 4 - „Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora” 
Tema 5 – „Protectia sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor apartinand grupurilor 
vulnerabile” 
Tema 6 – „Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile marginalizate” 
Aspecte contractuale: Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.9 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Este in desfasurare achizitia necesara desfasurarii acestei activitati. 
Rezultate/ realizări:- 
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15.12.2017 – 31.01.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Achizitia necesara desfasurarii acestei activitati este in desfasurare si se estimeaza a se 
finaliza in luna Februarie; 
Rezultate/ realizări: - 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat.  
 In perioada de raportare a fost demarata activitatea prin derularea a patru Ateliere 
de lucru dupa cum urmeaza: 
 - Tema 1 – „Incluziunea sociala si grupurile marginalizate”  
Atelierul cu T1 s-a derulat in perioada 15.03-18.03.2018, si a fost organizat la Hotel 
Oltenia, str. Strada Tudor Vladimirescu 164, Baile Govora, jud. Vâlcea, unde au participat 
92 de persoane; 
 - Tema 2 – „Imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor din comunitatile 
marginalizate” 
Atelierul cu T2 s-a derulat in perioada 29.03-01.04 2018, si a fost organizat la Hotel Traian, 
str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 79 de persoane; 
 - Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe 
piata muncii” 
Atelierul cu T3 s-a derulat in perioada 12.04-15.04.2018, si a fost organizat la Hotel 
Oltenia, str. Strada Tudor Vladimirescu 164, Baile Govora, jud. Vâlcea, unde au participat 
59 de persoane; 
 -Tema 4 - „Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor 
acestora” 
Atelierul cu T4 s-a derulat in perioada 20.04-23.04.2018, si a fost organizat la Hotel 
Oltenia, str. Strada Tudor Vladimirescu 164, Baile Govora, jud. Vâlcea, unde au participat 
85  de persoane; 
Rezultate/ realizări:  
 - 4 ateliere de lucru si 4 adrese de raport – cate 1 pentru fiecare atelier de lucru; 
 - 4 liste de participanti cazare; 
 - 4 liste de participanti ateliere de lucru; 
 - 4 meniuri ateliere de lucru; 
 - 4 programe desfasurare ateliere de lucru; 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat - Black Roots Resources S.R.L.  
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 In perioada de raportare a continuat activitatea prin derularea Atelierelor de lucru 
cu temele T5 si T6, totodata fiind reluate atelierele cu T1-T5 pentru completarea pana la 
100 de persoane membrii grup tinta participanti per atelier de lucru, participanti in cadrul 
activitatii A7.1 dupa cum urmeaza: 
 - Tema 5 – „Protectia sanatatii mintale a copiiilor si adolescentilor apartinand 
grupurilor vulnerabile” 
Atelierul cu T5 s-a derulat in perioada 04-07.05.2018 si a fost organizat la Hotel Hotel 
Traian, Str. Calea Traian, Calimanesti, jud. Vâlcea, unde au participat 50 persoane; 
 - Tema 6 – „Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile 
marginalizate”  
Atelierul cu T6 s-a derulat in perioada 18-21.05.2018 si a fost organizat la Hotel Hotel 
Traian, Str. Calea Traian, Calimanesti, jud. Vâlcea, unde au participat 100 persoane; 
 - Tema 1 – „Incluziunea sociala si grupurile marginalizate” – Completare 100 pers. 
Atelierul cu T1(completare) s-a derulat in perioada 18-21.05.2018, si a fost organizat la 
Hotel Hotel Traian, Str. Calea Traian, Calimanesti, jud. Vâlcea, unde au participat 8 
persoane; 
 - Tema 2 – „Imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor din comunitatile 
marginalizate” – Completare 100 pers. 
Atelierul cu T2(completare) s-a derulat in perioada 31.05-02.06 2018, si a fost organizat 
la Hotel Traian, str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 21 de 
persoane; 
 - Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe 
piata muncii” – Completare 100 pers. 
Atelierul cu T3(completare) s-a derulat in perioada 31.05-02.06 2018, si a fost organizat 
la Hotel Traian, str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 41 
persoane; 
 -Tema 4 - „Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor 
acestora” – Completare 100 pers. 
Atelierul cu T4(completare) s-a derulat in perioada 31.05-02.06 2018, si a fost organizat 
la Hotel Traian, str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 15  de 
persoane; 
 - Tema 5 – „Protectia sanatatii mintale a copiiilor si adolescentilor apartinand 
grupurilor vulnerabile” – Completare 100 pers. 
Atelierul cu T5(completare) s-a derulat in perioada 31.05-02.06 2018 si a fost organizat la 
Hotel Hotel Traian, Str. Calea Traian, Calimanesti, jud. Vâlcea, unde au participat 50 
persoane; 
 
Rezultate/ realizări: 
 - 6 ateliere de lucru cu cate 100 participanti per ficare tema in parte;  
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un atelier de lucru. 
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Rezultate/ realizări: 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat.  
 In perioada de raportare a fost organizat un atelier de lucru cu Tema 1 – 
„Incluziunea sociala si grupurile marginalizate”. Atelierul s-a derulat in perioada 07-
10.12.2018, la Hotel Oltenia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 164, Baile Govora, jud. Vâlcea, 
unde au participat 36 persoane; 
 
Rezultate/ realizări: 
 
 - 1 atelier de lucru si 1 adresa de raport  
 - 1 lista de participanti cazare; 
 - 1 lista de participanti ateliere de lucru; 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat.  
In perioada de raportare a fost demarata activitatea prin derularea a sase Ateliere de 
lucru dupa cum urmeaza: 
- Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe piata 
muncii” 
Atelierul cu T3 s-a derulat in perioada 31.01-03.02 2019, si a fost organizat la Hotel 
Oltenia,Strada Tudor Vladimirescu 164, jud Valcea, unde au participat 44  de persoane; 
- Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe piata 
muncii”  
Atelierul cu T3 s-a derulat in perioada 14-17.02.2019, si a fost organizat la Hotel Traian, 
str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 50 persoane; 
-Tema 4 - „Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora” –  
Atelierul cu T4) s-a derulat in perioada28.02.2019-03.03.2019, si a fost organizat la Hotel 
Traian, str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 100  de persoane; 
- Tema 5 – „Protectia sanatatii mintale a copiiilor si adolescentilor apartinand grupurilor 
vulnerabile” –  
Atelierul cu T5 s-a derulat in perioada 14.03.2019-17.03.2019 si a fost organizat la Hotel 
Oltenia,Strada Tudor Vladimirescu 164, jud Valcea, unde au participat 50 persoane; 
Un alt atelier s-a derulat in perioada 12-15.04.2019 si a fost organizat la Hotel 
Oltenia,Strada Tudor Vladimirescu 164, jud Valcea,unde au participat 64 de persoane. 
In perioada 29.03.2019-01.04.2019 s-a derulat al saselea atelier care a fost organizat la 
Hotel Traian, str. Calea Traian, Călimănești, jud. Vâlcea, unde au participat 70 de 
persoane. 
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Rezultate/ realizări: 
-6 Ateliere de lucru; 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un atelier de lucru. 
 
Rezultate/ realizări: 
- 

01.08.2019 – 30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un atelier de lucru. 
 
 

01.10.2019 – 31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a fost demarata activitatea prin derularea a trei Ateliere de lucru 
dupa cum urmeaza: 
 
- Tema 5 – „Protectia sanatatii mintale a copiiilor si adolescentilor apartinand grupurilor 
vulnerabile” –  
Atelierul cu T5 s-a derulat in perioada 18.10.2019-21.10.2019 si a fost organizat la Hotel 
Alexandra/BTT, Strada Taberei, Geoagiu-Bai, jud Deva unde au participat 48 persoane; 
 
- Tema 6 – „Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile 
marginalizate”  
Atelierul cu T6 s-a derulat in perioada 01.11.2019-04.11.2019 si a fost organizat la Hotel 
Alexandra/BTT, Strada Taberei, Geoagiu-Bai, jud Deva unde au participat 50 persoane; 
 
- Tema 6 – „Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile 
marginalizate”  
Atelierul cu T6 s-a derulat in perioada 15.11.2019-18.11.2019 si a fost organizat la Hotel 
Oltenia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 164, Baile Govora, jud. Vâlcea, unde au participat 36 
persoane; 
 
Rezultate/ realizări: 
-3 Ateliere de lucru 
-3 Adrese raport; 
-3 Pv de receptie; 
-3 Liste de prezenta; 
-3 Liste de cazare; 
-Poze; 
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01.01.2020 – 31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare a fost demarata activitatea prin derularea a patru ateliere de 
lucru dupa cum urmeaza: 
 
- Tema 4 - „Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora” –  
Atelierul cu T4) s-a derulat in perioada 23-26 ianuarie 2020 si a fost organizat la Hotel 
Oltenia,Baile Govora,jud Valcea, unde au participat 39 de persoane; 
- Tema 3 – „Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe piata 
muncii” .Atelierul cu T3 s-a derulat in perioada 06-09 februarie 2020, si a fost organizat 
la Hotel Oltenia,Baile Govora,jud Valcea, unde au participat 56 persoane; 
-Tema 6 – „Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile 
marginalizate” .Atelierul cu T6 s-a derulat in perioada 13-16 februarie 2020 si a fost 
organizat la Hotel Oltenia, Baile Govora, jud. Vâlcea, unde au participat 44 persoane; 
- Tema 1 – „Incluziunea sociala si grupurile marginalizate” Atelierul cu T1 s-a derulat in 
perioada27-01 martie 2020, si a fost organizat la Hotel Hotel Traian, Str. Calea Traian, 
Calimanesti, jud. Vâlcea, unde au participat 50 persoane; 
 
Rezultate/ realizări: 
-4 Ateliere de lucru 
-4 Adrese raport; 
-4 Pv de receptie; 
-4 Liste de prezenta; 
-4 Liste de cazare; 
-Poze; 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati; 
 
Rezultate/ realizări: 
- 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 

In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati. 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 

In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati. 
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01.01.2021-13.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati. 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-au desfasurat activitati. 
 
 
 
➢ Activitatea 7. Implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii în solutionarea 

problemelor cu care se confrunta grupurile vulnerabile printr-o abordare participativa/ 

Subactivitatea A7.2 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin 

organizarea de seminarii active si inovatoare privind incluziunea sociala a grupurilor 

vulnerabile 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Februarie 2018 - 3 Iunie 2020 
Obiectivul specific al proiectului: OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii 
inovative in vederea implicarii active a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor 
marginalizatilor 
Resurse umane: Manager Proiect, furnizor externalizat 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
Proiect Lider. 
Locația de implementare: Strada Mihai Viteazul nr. 257, Comuna Bîrca, judetul Dolj, 
România; 
Descriere: 
Prin intermediul acestei subactivitati vor fi organizate 6 seminarii active si inovatoare 
pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale, cate 2 in fiecare an de 
implementare. Durata unui seminar este de 3 zile, iar numarul de participanti per seminar 
este de 25 persoane (membri ai grupului tinta). Seminariile vor fi organizate in cadrul 
comunitatii. 
Aspecte contractuale: - 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat. 
 Achizitia necesara desfasurarii acestei activitati este in desfasurare si se estimeaza 
a se finaliza in luna Mai; 
Rezultate/ realizări:  - 
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01.05.2018 – 31.07.2018 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Activitatea este coordonata de catre Managerul de proiect si implementata de catre 
furnizorul externalizat. 
 Achizitia necesara desfasurarii acestei activitati a fost finalizata si se estimeaza 
derularea activitatii incepand cu luna Septembrie; 
Rezultate/ realizări:- 
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. 
Rezultate/ realizări:- 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. 
 
Rezultate/ realizări:- 
 
 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare s-au organizat 4 seminarii. 
 
Rezultate/ realizări:- 
-lista prezenta 
-proces verbal 
-plan de lectie 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. 
 
Rezultate/ realizări:- 
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01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. 
 
Rezultate/ realizări:- 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-au organizat 2 seminarii dupa cum urmeaza: 
-Seminarul nr.5 s-a desfausrat in perioada 06.11.2019-08.11.2019 
-Seminarul nr.6 s-a desfasurat in perioada 13.11.2019-15.11.2019 
 
Rezultate/ realizări:- 
-lista prezenta 
-proces verbal 
-plan de lectie 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. Au fost  organizate,in perioada 
anterioara  6 seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in 
problemele sociale. 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare nu s-a organizat nici un seminar. Au fost  organizate,in perioada 
anterioara  6 seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in 
problemele sociale. 
 
Rezultate/ realizări:- 
-centralizator participanti la cele 6 seminarii 
 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitate finalizata. 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 203/243 

 
 

 

203  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

Activitate finalizata. 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitate finalizata. 
 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitate finalizata. 
 
 
 

➢ Activitatea 8. Activitati  de Management Proiect/ Subactivitatea A8.1. 

Management si monitorizare 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS11 – Management, monitorizare a proiectului si 
achizitii publice 
Resurse umane: Manager proiect, Asistent Manager, Responsabil Financiar, Secretar, 
Contabil 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
Proiect Lider, Birou Proiect P1, Birou Proiect P2, Birou Proiect P3, Autoturism. 
Locația de implementare: Strada Mihai Viteazul nr. 257, Comuna Bîrca, judetul Dolj, 
România / Str. Mihai Viteazul, nr. 259, Bîrca, judetul Dolj, România / Strada Tulnici nr. 
2, Municipiul Bucurest / Strada Calea 13 Septembrie, nr. 13, Municipiul Bucuresti 
 
Descriere: 
Prin intermediul acestei activitati vor fi desfasurate si actiuni de selectie, verificare 
eligibilitate, inregistrare si monitorizare a grupului tinta, actiuni ce vor fi intreprinse in 
cadrul comunitatii de catre managerul de proiect, asistentul manager si responsabilii 
parteneri. Activitatea de management si monitorizare implica, printre altele si: 
monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul de activitati, 
identificarea abaterilor de la graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de 
remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea 
si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea si transmiterea cererilor de 
rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare, 
elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe parcursul implementari 
proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de activitate, minute de 
sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), mentinerea contactului 
cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii proiectului, etc. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.1, Act aditional nr.2, Act aditional nr.9 
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04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
Au fost depuse: Notificarea nr. 1, Notificarea nr. 2, Actul aditional nr. 1, Instiintarea nr. 
1, Instiintarea nr 2, Instiintarea nr 3, Instiintarea nr 4. 
 
Rezultate/ realizări: Notificarea nr. 1, Notificarea nr. 2, Actul aditional nr. 1, Instiintarea 
nr. 1, Instiintarea nr 2, Instiintarea nr 3, Instiintarea nr 4. 
Sedințe: - 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a 
proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de 
activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor 
efectuate, modificari contractuale: Notificarea nr. 3, Notificarea nr. 4, Actul aditional nr. 
2, Instiintarea nr. 5, Instiintarea nr. 6; S-a actualizat la zi si s-au incarcat toate Instiintarile 
in sectiunea Comunicare din MySmis. 
A fost depusa Cererea de rambursare nr.1 aferenta cererii de prefinantare nr.1; 
Rezultate/ realizări:  
Notificarea 3, Notificarea 4, Actul aditional nr.2, Instiintarea nr. 5, Instiintarea nr. 6, 
Comunicari MySmis, Anexa 20 Ianuarie 2018, Anexa 20 Februarie 2018, CIM/Dispozitii, Fise 
de post, Raportul tehnic nr.1, Cererea de rambursare nr.1 aferenta cererii de prefinantare 
nr.1. 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile 
proiectului au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de 
ansamblu a proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la 
graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, 
intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii 
cheltuielilor efectuate, modificari contractuale: Notificarea nr. 5, Actul aditional nr. 3, 
Instiintarea nr. 7, Instiintarea nr. 8, Instiintarea nr. 9, Instiintarea nr. 10, Instiintarea nr. 
11, Instiintarea nr. 12, Instiintarea nr. 13; A fost inaintat Raportul tehnic nr.2 si depusa 
Cererea de rambursare nr.2 aferenta cererii de prefinantare nr.1; 
Rezultate/ realizări:  
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Notificarea nr. 5, Actul aditional nr. 3, Instiintarea nr. 7, Instiintarea nr. 8, Instiintarea 
nr. 9, Instiintarea nr. 10, Instiintarea nr. 11, Instiintarea nr. 12, Instiintarea nr. 13; A fost 
inaintat Raportul tehnic nr.2 si depusa Cererea de rambursare nr.2 aferenta cererii de 
prefinantare nr.1; 
 
 
 

01.05.2018 – 31.07.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a 
proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de 
activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor 
efectuate, modificari contractuale: Notificarea nr. 6, Notificarea nr. 7, Instiintarea nr. 
14, Instiintarea nr. 15, Instiintarea nr. 16, Instiintarea nr. 17, Instiintarea nr. 18. A fost 
inaintat Raportul tehnic nr.3 si depusa Cererea de rambursare nr.6 aferenta cererii de 
prefinantare nr.1 si Cererea de plata nr.2;  
Rezultate/ realizări: 
Notificarea nr. 6, Notificarea nr. 7, Instiintarea nr. 14, Instiintarea nr. 15, Instiintarea nr. 
16, Instiintarea nr. 17, Instiintarea nr. 18. A fost inaintat Raportul tehnic nr.3 si depusa 
Cererea de rambursare nr.6 aferenta cererii de prefinantare nr.1 si Cererea de plata nr.2; 
 
 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a 
proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de 
activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor 
efectuate, modificari contractuale: Act aditional 4, Notificarea nr. 8, Notificarea nr. 9, 
Instiintarea nr. 19, Instiintarea nr. 20, Instiintarea nr. 21, Instiintarea nr. 22, Instiintarea 
nr. 23.  
A fost inaintat Raportul tehnic nr. 4. 
Au fost depuse: Cererea de prefinantare 4, Cererea de rambursare 7 aderenta Cererii de 
plata nr.2, Cererea de rambursare nr.8 aferenta cererii de prefinantare nr.1, Cererea de 
rambursare nr. 9;  
Rezultate/ realizări: 
Act aditional 4, Notificarea nr. 8, Notificarea nr. 9, Instiintarea nr. 19, Instiintarea nr. 20, 
Instiintarea nr. 21, Instiintarea nr. 22, Instiintarea nr. 23.  
Raportul tehnic nr. 4; 
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Cererea de prefinantare 4, Cererea de rambursare 7 aderenta Cererii de plata nr.2, 
Cererea de rambursare nr.8 aferenta cererii de prefinantare nr.1, Cererea de rambursare 
nr. 9; 
 
 

01.05.2019 – 31.07.2019 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a 
proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de 
activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor 
efectuate, modificari contractuale: Act aditional 4, Act aditional 5, Act aditional 6 
Notificarea nr. 8, Notificarea nr. 9, Notificarea 10,Instiintarea nr. 19, Instiintarea nr. 20, 
Instiintarea nr. 21, Instiintarea nr. 22, Instiintarea nr. 23, Instiintarea nr. 24 , Instiintarea 
nr. 25, Instiintarea nr. 26, Instiintarea nr. 27, Instiintarea nr. 28, Instiintarea nr. 29, 
Instiintarea nr. 30, Instiintarea nr. 31. 
A fost inaintat Raportul tehnic nr. 8. 
Au fost depuse: Cererea de rambursare nr.13 aderenta Cererii de plata nr.3,  
Rezultate/ realizări: 
Act aditional 4, Act aditional 5, Act aditional 6 Notificarea nr. 8, Notificarea nr. 9, 
Notificarea 10,Instiintarea nr. 19, Instiintarea nr. 20, Instiintarea nr. 21, Instiintarea nr. 
22, Instiintarea nr. 23, Instiintarea nr. 24 , Instiintarea nr. 25, Instiintarea nr. 26, 
Instiintarea nr. 27, Instiintarea nr. 28, Instiintarea nr. 29, Instiintarea nr. 30, Instiintarea 
nr. 31. 
Raportul tehnic nr. 8; 
Cererea de prefinantare 4, Cererea de rambursare 7 aderenta Cererii de plata nr.2, 
Cererea de rambursare nr.8 aferenta cererii de prefinantare nr.1, Cererea de rambursare 
nr. 9; 
 
 
 

01.0.2019 – 30.09.2019 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului 
au fost realizate gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a 
proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de 
activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor 
efectuate, modificari contractuale: Notificarea nr. 11, Instiintarea nr. 32. 
A fost inaintat Raportul tehnic nr.9; 
Au fost depuse: Cererea de plata nr.4, cererea  de rambursare 14 aferent Cererii de plata 
nr.3,Cerere de prefinatare nr.8 pentru P2 si Beneficiar; 
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Rezultate/ realizări:  
Notificarea nr. 11, Instiintarea nr. 32. 
Raportul tehnic nr. 9; 
Cererea de plata nr.4; Cererea  de rambursare 14 aferent Cererii de plata nr.3,Cerere de 
prefinatare nr.8 pentru P2 si Beneficiar; 
 
 

01.10.2019 – 31.12.2019 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 

In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evoluției de ansamblu a 
proiectului în corelare cu graficul de activități, identificarea abaterilor de la graficul de 
activități și întreprinderea de acțiuni de remediere a acestor abateri, întocmirea de 
rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea și verificarea eligibilității cheltuielilor 
efectuate, intocmirea și transmiterea cererilor de rambursare și/sau plata în conformitate 
cu legislația și instrucțiunile în vigoare, elaborarea și/sau verificarea tuturor 
documentelor solicitate pe parcursul implementarii proiectului, menținerea contactului 
cu autoritățile responsabile cu verificarea implementării proiectului; 
Au fost depuse: Cererea de plata nr.5 pentru acordarea minimisului, cererea de 
rambursare nr.15,cererea de rambursare 16 aferent cerereii de plata nr.4, Cererea de 
rambursare nr.17. 
Rezultate/ realizări:  
Cererea de plata nr.5 pentru acordarea minimisului, cererea de rambursare nr.15,cererea 
de rambursare 16 aferent cerereii de plata nr.4, Cererea de rambursare nr.17. 
Instiintarea nr.33, si Instiintarea nr.34 
 

01.01.2020 – 31.01.2020 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 

Au fost depuse: cererea de rambursare nr.18 aferenta cererii de plata nr.5, cererea 
de rambursare nr.19 aferenta cererii de plata nr.6, cererea de rambursare nr.20, cererea 
de plata nr.7 

Notificarea nr.12, Notificarea nr.13, Notificarea nr.14 
Instiintarea nr.35 
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Rezultate/ realizări:  
Cererea de rambursare nr.18 aferenta cererii de plata nr.5,  
Cererea de rambursare nr.19 aferenta cererii de plata nr.6, 
Cererea de rambursare nr.20,  
Cererea de plata nr.7 
Notificarea nr.12 
Notificarea nr.13 
Notificarea nr.14 
Instiintarea nr.35 
Depunerea Raportului tehnic nr.10 
 
 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 

Au fost depuse: cererea de rambursare nr.22 aferenta cererii de plata nr.7,cererea de 
rambursare nr.21,  

Notificarea nr.15,  
Raportul tehnic nr.11 

Rezultate/ realizări:  
Cererea de rambursare nr.22 aferenta cererii de plata nr.7, 
Cererea de rambursare nr.21,  
Notificarea nr.15 
Depunerea Raportului tehnic nr.11 
 
 

01.07.2020 – 30.09.2020 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
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si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 
Au fost depuse: cererea de rambursare nr.23;   
Notificarea nr.16, notificarea nr.17;  
Raportul tehnic nr.13; 
Managerul de Proiect a selectat 45 de noi membrii in cadrul grupului tinta. 
 
 
Rezultate/ realizări:  

Cererea de rambursare nr.23;  
Notificarea nr.16, notificarea nr.17; 
Depunerea Raportului tehnic nr.13; 
45 dosare de grup tinta. 

 
 
 

01.10.2020 – 31.12.2020 
 
Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 
Au fost depuse: cererea de rambursare nr.24;   
Notificarea nr.18;  
Raportul tehnic nr.14; 
Managerul de Proiect a selectat 10 membrii in cadrul grupului tinta. 
 
 
Rezultate/ realizări:  

Cererea de rambursare nr. 24;  
Notificarea nr. 18; 
Depunerea Raportului tehnic nr.14; 
10 dosare de grup tinta. 
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01.01.2021-13.01.2021 
 

Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 
A fost depus:  
Raportul tehnic nr.15. 
 
 
Rezultate/ realizări:  

Depunerea Raportului tehnic nr.15; 
 
 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 

Resurse umane: Manager proiect Glavan Marius 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In cadrul acestei activitati s-a realizat: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului 
in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si 
intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind 
stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea 
si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si 
instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe 
parcursul implementari proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de 
activitate, minute de sedinta, livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), 
mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii 
proiectului, etc. 
 
A fost depus:  
Raportul tehnic nr.16. 
 
 
Rezultate/ realizări:  
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Depunerea Raportului tehnic nr.16; 
 
 

 
 

➢ Activitatea 8. Activitati  de Management Proiect/ Subactivitatea A8.2. Achizitii 

publice 

Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS11 – Management, monitorizare a proiectului si 
achizitii publice 
Resurse umane: Manager proiect, Secretar, Contabil 
Resurse materiale: Computer/laptop, Telefon/fax, Imprimanta/Multifunctionala, Birou 
Proiect Lider, Birou Proiect P1 
Locația de implementare: Strada Mihai Viteazul nr. 257, Comuna Bîrca, judetul Dolj, 
România / Str. Mihai Viteazul, nr. 259, Bîrca, judetul Dolj, România 
Descriere: 
Prin intermediul acestei activitati se vor realiza toate procedurile de achizitii publice 
pentru lucrarile, serviciile si bunurile ce se vor achizitiona in proiect, detaliate in 
justificarea bugetului, in conformitate cu legislatia in vigoare in materie de achizitii 
publice. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1 , Notificare nr.2, Act aditional nr.9 
 
 
 
 

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatile sunt in desfasurare conform planului de achizitii.  

Au fost realizate urmatoarele achizitii: 
- Lider - Servicii dezvoltare platforma elecronica sociala; 
- Lider - Servicii organizare eveniment lansare si finalizare proiect; 
- Lider - Servicii de catering hrana pentru perticipanti activitati educatie – in rezolvare 
contestatie 
- Lider - Laptop-uri pentru desfasurare activitati informatice pentru afterschool; 
- Partener 1 - Servicii de realizare website proiect; 
- Partener 1 - Servicii de editare materiale de informare – publicitate personalizate; 
- Partener 1 – Servicii materiale consumabile - birotica 
Rezultate/ realizări: 
- Lider - Servicii dezvoltare platforma elecronica sociala; 
- Lider - Servicii organizare eveniment lansare si finalizare proiect; 
- Lider - Laptop-uri pentru desfasurare activitati informatice pentru afterschool; 
- Partener 1 - Servicii de realizare website proiect; 
- Partener 1 - Servicii de editare materiale de informare – publicitate personalizate; 
- Partener 1 – Servicii materiale consumabile – birotica 
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15.12.2017 – 31.01.2018 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare a fost publicata de catre lider procedura pentru achizitia 
„Servicii de organizare ateliere de lucru” prin cadrul careia se vor organiza 18 ateliere de 
lucru tematice (6 tipuri de ateliere cate 1 in fiecare din cei 3 ani de implementare) (100 
persoane/atelier) cu o durata de 3 zile/atelier. Totodata au fost finalizate achizitiile 
„Materiale consumabile, birotica papetarie” pentru Partener 1 si Partenerul 3; 
De asemenea planul de achizitii a fost actualizat de fiecare data cand s-a considerat 
necesar. 
Rezultate/ realizări:  
- Lider - Servicii de organizare ateliere de lucru 
- Partener 1 - Materiale consumabile, birotica papetarie 
- Partener 3 - Materiale consumabile, birotica papetarie 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.2018 – 30.04.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 In perioada de raportare au fost lansate si finalizate procedurile de achizitie pentru 
de catre liderul de parteneriat pentru: Servicii de organizare ateliere de lucru, Servicii 
catering, Servicii formare profesionala, Servicii inchiriere auto; Respectiv pentru Partener 
1 achizitia Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie. 
De asemenea planul de achizitii a fost actualizat de fiecare data cand s-a considerat 
necesar. 
Rezultate/ realizări:  
- Lider - Servicii de organizare ateliere de lucru 
- Lider - Servicii catering 
- Lider - Servicii formare profesionala 
- Lider - Servicii inchiriere auto 
- Partener 1 – Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie 
 
 

 
01.05.2018 – 31.07.2018 
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Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare au fost lansate procedurile de achizitie de catre liderul de 
parteneriat pentru: Servicii de organizare seminarii active si inovatoare pentru implicarea 
membrilor comunitatii in problemele sociale, Furnizare materii prime și materiale 
necesare derulării cursurilor practice, Pachete produse de igiena personala;  
Rezultate/ realizări: 
- Lider – Lansare proceduri de achizitie Servicii de organizare seminarii active si inovatoare 
pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale, Furnizare materii prime 
și materiale necesare derulării cursurilor practice, Pachete produse de igiena personala;  
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare au fost evaluate ofertele pentru Pachete produse de igiena 
personala, Furnizare materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice si 
Servicii de organizare seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor 
comunitatii in problemele sociale. 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
A fost finalizata achizitia  de „ Furnizare materii prime și materiale necesare derulării 
cursurilor practice „  
Rezultate/ realizări: 
- Contract semnat achizitie „ Furnizare materii prime și materiale necesare derulării 

cursurilor practice „ 

 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: 
 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
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Rezultate/ realizări: 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: 
 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: 
 

01.04.2020–30.06.2020 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: - 
  
 

01.07.2020–30.09.2020 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a continuat activitatea de management si implementare a 
proiectului precum si cele de achizitii – demarare – urmarire proceduri si contracte. 
Rezultate/ realizări: - 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Activitatea 9. Activitati de Informare si publicitate/ Subactivitatea A9.1. 

Evenimentul de lansare/finalizare a proiectului 

Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Martie 2021 
Obiectivul specific al proiectului: OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii 
implementate prin proiect 
Resurse umane: Expert informare-publicitate, Responsabil Partener 2 
Resurse materiale: Laptop, Telefon/fax, Multifunctionala, Autoturism, Birou Proiect 
Locația de implementare: Comuna Birca, judetul Dolj / Bucuresti 
 
Descriere: 
Derularea acestei subactivitati presupune organizarea evenimentelor de lansare si 
finalizare a proiectului, evenimente la care vor fi invitati, pe langa membri ai grupului 
tinta, si experti din partea fiecarui partener, reprezentanti ai autoritatilor publice locale 
si ai mediului de afaceri din zona, reprezentanti ai unitatilor scolare din regiunea de 
implementare si toti cei interesati de activitatile proiectului. La aceste evenimente vor fi 
inviati si reprezentanti ai altor comunitatimarginalizate in vederea diseminarii 
activitatilor si obiectivelor proiectului (in cadrul evenimentului de lansare a proiectului), 
precum si a rezultatelor obtinute in urma implementarii proiectului (in cadrul 
evenimentului de finalizare a proiectului), dar si in vederea asigurarii devizibilitate la 
nivel national pentru proiect. La fiecare eveniment in parte vor participa un numar de 100 
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membri ai grupului tinta. La cele doua evenimente (lansare si finalizare proiect), se 
vordistribui materiale publicitare si informative (ghiduri informative, brosuri, pliante, 
afise, mape,pixuri, bloc-notes), iar la locatia/locatiile de desfasurare a evenimentelor de 
lansare si finalizarea proiectului vor fi expuse bannere informative si roll-up-uri cu 
imaginea proiectului. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1, Act aditional nr. 9 
 
  

04.09.2017 – 14.12.2017 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
 Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc in data de 29.09.2017, ora 13:00 la 
Caminul Cultural Bîrca. La acest eveniment au participat 100 de persoane care au 
beneficiat de servicii catering. 
A fost realizata publicitatea proiectului prin distriburiea 100 ghiduri informative, 100 
brosuri, 100 pliante, 100 mape, 100 pixuri, 100 bloc-notes si au fost expuse bannere 
informative si roll-up-uri cu imaginea proiectului. 
Activitatile au fost realizate in conformitate cu prevederilor Manualului de identitate 
vizuală. 
Rezultate/ realizări: 1 Eveniment lansare proiect, Invitatie Eveniment lansare, Lista 
prezenta Eveniment lansare, Prezentare Eveniment lansare, Fotografii Eveniment lansare. 
Sedințe: - 
 
 

➢ Activitatea 9. Activitati de Informare si publicitate / Subactivitatea A9.2. 

Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect 

 
Perioada de deșfășurare: 4 Septembrie 2017 - 3 Septembrie 2020 
Obiectivul specific al proiectului: OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii 
implementate prin proiect 
Resurse umane: Expert informare-publicitate, Responsabil Partener 2 
Resurse materiale: Laptop, Telefon/fax, Multifunctionala, Autoturism, Birou Proiect 
Locația de implementare: Comuna Birca, judetul Dolj / Bucuresti 
Descriere: 
Activitatile de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului vor fi realizate cu 
respectarea regulilor prevazute in Manualul de identitate vizuala. Pentru aceasta 
activitate vor fi elaborate, pentru distribuire in cadrul evenimentelor de lansare si 
finalizare proiect, un numar de 200 ghiduri informative, 200 brosuri, 200 pliante, 200 
afise, 200 mape, 200 pixuri, 200 blocnotes, precum si 3 roll-up-uri si 1 banner informativ. 
De asemenea, in cadrul acestei activitati, se va realiza website-ul proiectului unde vor fi 
postate informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor 
evenimente. Acesta va fi realizat in conformitate cu Manualul de identitate vizuala. 
Aspecte contractuale 
Notificare nr.1, Act aditional nr.9 
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04.09.2017 – 14.12.2017 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
Activitatea a fost coordonata de catre expertul informare-publicitate. 
Rezultate/ realizări: Au fost elaborate materiale informative: 100 ghiduri informative, 
100 brosuri, 100 pliante, 100 afise, 100 mape, 100 pixuri, 100 bloc-notes, 3 Roll-upuri, 1 
Banner 
In cadrul proiectului a avut loc evenimentul de lansare al proiectului ce a avut loc la data 
de 29.09.2017, ora 13:00 la Caminul Cultural Bîrca, s-au expus roll-up, banner, afise, s-au 
distribuit 100 ghiduri informative, 100 brosuri, 100 pliante, 100 mape, 100 pixuri, 100 
bloc-notes. 
Poze materiale informative, printscreen comunicat presa Site, Comunicat de presa lansare 
proiect, Invitatie eveniment lansare proiect, lista prezenta, prezentare proiect, concept 
grafic materiale informative, 1 site web al proiectului – printscreen website. 
 
 

15.12.2017 – 31.01.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat permanent site-web-ul proiectului 
cu informatii relevante. A fost elaborate si expuse la vizier si pe site-ul proiectului 
anunturi  privind incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-
medicale in cadrul activitatii A4.2 precum si un anut privin demararea activitatii A5.1; 
 
 
Rezultate/ realizări:  

- Anunt 3 parteneriate sociale,medicale,socio-medicale 

- Anunt demarare A5.1 - Birca 26.01.2018 

- Fotografie anunt 3 parteneriate postat avizier 

- Fotografie Anunt demarare A5.1 - Birca 26.01.2018 

- printscreen actualizare site web proiect 1 

- printscreen actualizare site web proiect 2 

- printscreen actualizare site web proiect 3 

- printscreen actualizare site web proiect 4 

- printscreen actualizare site web proiect 5 

- printscreen actualizare site web proiect 6 

- printscreen actualizare site web proiect 7 

- printscreen platforma sociala online 2 

- printscreen platforma sociala online 

- slide Anunt 3 parteneriate sociale,medicale,socio-medicale 

- slide Anunt demarare A5.1 - Birca 26.01.2018 
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01.02.2018 – 30.04.2018 

 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante. A fost mentinute la vizier si pe site-ul proiectului anunturi  privind 
incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale in cadrul 
activitatii A4.2 precum si un anunt privin demararea activitatii A2.3 prin cursurile de 
formare profesionala Lucrator in comert si Lucrator in alimentatie; 
Totodata s-a avut in vedere ca la fiecare Atelier de lucru din cadrul A7.1 sa fie expuse, 
cel putin un Afis A3, 2 Roll-upri precum si Banner-ul proiectului ce au fost realizate la 
demararea proiectului in conformitate cu Manualul de identitate vizuala. 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 - Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 - Anunt demarare cursuri formare profesionala; 
 
 

01.08.2018 – 31.10.2018 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante. A fost mentinute la vizier si pe site-ul proiectului anunturi  privind 
incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale in cadrul 
activitatii A4.2 precum si un anunt privin demararea activitatii A2.3 prin cursurile de 
formare profesionala Lucrator in comert si Lucrator in alimentatie; 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 - Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 
 

01.11.2018 – 31.01.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante. A fost mentinute la vizier si pe site-ul proiectului anunturi  privind 
incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale in cadrul 
activitatii A4.2 precum si un anunt privin demararea activitatii A2.3 prin cursurile de 
formare profesionala Lucrator in comert si Lucrator in alimentatie; 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 - Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 
 

01.02.2019–30.04.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante. A fost mentinute la vizier si pe site-ul proiectului anunturi  privind 
incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale in cadrul 
activitatii A4.2 precum si un anunt privin demararea activitatii A2.3 FPC. 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
- Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 
 

01.05.2019–31.07.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante. A fost mentinute la vizier si pe site-ul proiectului anunturi  privind 
incheierea a 3 parteneriat cu furnizori servicii sociale-medicale-socio-medicale in cadrul 
activitatii A4.2 precum si un anunt privind demararea activitatii A2.3 FPC. 
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 



MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE 

Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO.DGPECU.12 

Monitorizare proiecte 

Ediția III Revizia 3 
Pagina 220/243 

 
 

 

220  

F-PO-DGPECU-12.06 

 

 

 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
- Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 
 

01.08.2019–30.09.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
- Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
 
 
 
 
 
 

01.10.2019–31.12.2019 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 

 
 
 

01.01.2020–31.03.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
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up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 

 

01.04.2020–30.06.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 

01.07.2020–30.09.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 
 
 
 
 

01.10.2020–31.12.2020 
 
Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
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In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 
 

01.01.2021-13.01.2021 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 

09.12.2021-26.01.2022 
 

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare 
In perioada de raportare s-a asigurat mentinerea materialelor de informare si publicitate 
cum ar fi Afisele A3 expuse la sediile Liderului si celor 3 parteneri, Bannerului si a Roll-
up-urilor la sediul Liderului, totodata a fost actualizat site-web-ul proiectului cu 
informatii relevante.  
 
Rezultate/ realizări:  
 - Expunerea materialelor de informare si publicitate la evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
 - Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
 
 
 

4. Stadiul general al implementării proiectului 

4.1. Stadiul derulării procedurilor de achiziții (daca este cazul)*  
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Tipul achiziției 
Procedur
a 
aplicată 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 

contractată 

Data 
publicării in 
SEAP(inclusiv 
nr. SEAP)/ 
Data 
publicării 
anunț în 
ziar/ Data 
transmiterii 
cererii de 
ofertă 

Data 
estimată de 
finalizare a 
procedurii 

Data 
semnării 
contractului 

(Inclusiv nr. 
SEAP 
atribuire) 

Durată 
contract 

Stadiul aplicării 
procedurii 

1.Finalizată 

(Nr. contract+ Sc 
câștigătoare) 

2. În grafic 

3.Întârziată (bifează  
motive din tabel) 

4. Anulată** 

Servicii 
dezvoltare 
platforma 
electronica 
sociala 

Achiziție 
directă 

112.500,00 
lei 

112.400,00 
lei 

07.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 

DA13340122 

2 luni Finalizata- ctr. nr. 2/ 
08.09.2017- SC 
INTELI TECH 
DEVELOPMENT SRL 

Servicii de 
realizare 
website 
proiect 

Achiziție 
directă 

3.237,73 lei 3.237,73 lei 07.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 

DA13338463 

2 LUNI Finalizata- ctr. nr. 
1925/ 08.09.2017- SC 
INTELI TECH 
DEVELOPMENT SRL 

Servicii de 
editare si 
tiparire 
materiale de 
informare-
publicitate 
personalizate 

Achiziție 
directă 

11.666,66 lei 11.600,00 lei 25.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 

DA13599726 

36 luni Finalizata- ctr. nr. 2/ 
28.09.2017- SC IMPIT 
SRL 

Servicii de 
organizare 
evenimente 
lansare si 
finalizare 
proiect 

Achiziție 
directă 

4.166,00 lei 4.000,00 lei 25.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 

DA13599500 

36 luni Finalizata- ctr. nr. 
20/ 26.09.2017- SC 
BLACK&WHITE 
ADVERTISING SRL 

Laptop-uri 
pentru 
desfasurare 
activitati 
informatice 
pentru 
afterschool 

Achizitie 
directa 

64.620,80 lei 64.620,80 lei 08.09.2017 08.09.2017 22.09.2017 

DA13366933 

12 luni Finalizata- ctr. nr. 
5700/ 22.09.2017- SC 
AVAL NET SRL 

Servicii de 
catering 
pentru 
membrii 
grupului tinta 
din proiectul 
„Viitor 
European: 
Integrare” 

Procedur
a 
simplific
ata 
proprie 

2.582.642,79 
lei 

2.174.363,10 
lei 

18.10.2017 

129693 

12.02.2018 12.02.2018 31 luni Finalizata- ctr. Nr. 
89/ 12.02.2018- SC 
THP ELEMENTAL 
INVESTMENTS SRL 

Servicii de 
organizare 
ateliere de 
lucru pentru 
membrii 
grupului tinta 
din proiectul 
„Viitor 

Procedur
a 
simplific
ata 
proprie 

1.125.000,00 
lei 

1.113.300,00 
LEI 

22.11.2017 

140413 

12.02.2018 12.02.2018 31 luni Finalizata- ctr. Nr. 
88/ 12.02.2018- SC 
BLACK ROOTS 
RESOURCES SRL-D 
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European: 
Integrare” 

Servicii de 
formare 
profesionala 
(cursuri de 
calificare si 
cursuri de 
initiere) pentru 
membrii 
grupului tinta 
din proiectul 
„Viitor 
European: 
Integrare” 

Procedur
a 
simplific
ata 
proprie 

717.750,00 
lei 

717.750,00 
lei 

22.11.2017 

140524 

15.02.2018 15.02.2018 33 luni Finalizata- ctr. Nr. 
92/ 15.02.2018 SC 
AVI 
EUROJOBS&TRAININ
G SRL 

Servicii de 
inchiriere 
vehicul 

Achiziție 
directă 

73.666,44 lei 73.666,44 lei 22.11.2017 12.04.2018 12.04.2018 34 luni Finalizata- ctr. nr.  
178/12.04.2018 – SC 
ECO SOLUTION 
SERVICE S.R.L.   

Materiale 
consumabile, 
birotica-
papetarie 

Achizitie 
directa 

27.000,00 lei 22.231,66 lei 13.11.2017 

(Anunt nr. 
21, publicat 
pe site-ul de 
proiect) 

04.12.2017 04.12.2017 

DA14723280 

 3 luni Finalizata - ctr. nr.  
38/ 2017   - SC 
GEALPRO 
COMPUTERS S.R.L. 

Servicii de 
organizare 
seminarii 
active si 
inovatoare 
pentru 
implicarea 
membrilor 
comunitatii in 
problemele 
sociale 

Procedur
a 
simplific
ata 
proprie 
(norme 
proprii 
anexa 2) 

30,000.00 
 

29,250.00 06.06.2018 18.01.2018 18.01.2018 18 luni Finalizata. CTR 
31/18.01.2019 – SC 
Structural Eurofond  
& Training SRL 

Furnizare 
materii prime 
și materiale 
necesare 
derulării 
cursurilor 
practice 

Achiziție 
directă 

 

124,998.00 

 

122,637.50 06.06.2018 12.11.2018 12.11.2018 20 luni Finalizata. CTR 
483/12.11.2018 – SC 
Structural Global 
Market SRL 

Materiale 
direct 
atribuibile 
susținerii 
activităților de 
educație și 
formare - 
produse de 
papetarie 

Achiziție 
directă 
 

38,957.71 
 

36693.14 28.03.2018 17.04.20118 17.04.2018  Finalizat. CTR 
82/17.04.2018 – SC 
GEALPRO 
COMPUTERS SRL 

Materiale 
consumabile, 
birotica-
papetarie 

Achiziție 
directă 
 

9,000.00 
 

     Finalizata (achizitie 
directa) 
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Pachete 
produse de 
igiena 
personala 

Achiziție 
directă 
 

637,200.00 
 

267942.60 
lei 

  20.02.2019  Finalizata 

CTR 115/20.02.2019- 

SC EURICOM TRADE 
SRL 

Lucrari de 
reabilitare 
locuinte,  
inclusiv 
conectare la 
retele utilitati 

Procedur
a 
simplifica
ta   
 

1,237,500.00 
 

  Iulie 2019   Finalizata. 

CTR 160/08.06.2021 

CAS OFFICE 
ARHITECT SRL 

Furnizare si 
montaj panouri 
fotovoltaice 
 

Procedur
a 
simplifica
ta   
 

380,250.00 
 

  Iulie 2019   Finalizata 

CTR 144/24.05.2021 

Eurotehnica IT&C SRL 

* Conform Cererii de finanțare, anexă a contractului de finanțare 

** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia. 

 

 
4.2. Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.crt. 
Denumire 
contract13 

Pondere din total proiect 
(%)i) 

Stadiul implementării (Procent valoric din total 
contract executat) 

1 Servicii 
dezvoltare 
platforma 
electronica 
sociala 

0,54 % 100% 

2 Servicii de 
realizare website 
proiect 

0,02% 100% 

3 Servicii de editare 
si tiparire 
materiale de 
informare-
publicitate 
personalizate 

0,06% 100% 

4 Servicii de 
organizare 
evenimente 
lansare si 
finalizare proiect 

0,02% 50% 

5 Laptop-uri pentru 
desfasurare 
activitati 
informatice 
pentru 
afterschool 

0,31% 100% 

6 Materiale 
consumabile, 
birotica-papetarie 

0,13% 100% 

 
13 Informațiile din tabel sunt prezentate orientativ. Beneficiarul va completa în funcție de activitățile din proiect. 
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7 

Servicii de 
catering pentru 
membrii grupului 
tinta din proiectul 
„Viitor European: 
Integrare” 

12% 100% 

8 

Servicii de 
organizare 
ateliere de lucru 
pentru membrii 
grupului tinta din 
proiectul „Viitor 
European: 
Integrare” 

0,14% 100% 

9 

Servicii de 
formare 
profesionala 
(cursuri de 
calificare si 
cursuri de 
initiere) pentru 
membrii grupului 
tinta din proiectul 
„Viitor European: 
Integrare” 

3,45% 100% 

10 
Servicii de 
inchiriere vehicul 

0,35% 100% 

11 

Servicii de 
organizare 
seminarii active si 
inovatoare pentru 
implicarea 
membrilor 
comunitatii in 
problemele 
sociale 

0.14% 100% 

12 

Furnizare materii 
prime și materiale 
necesare derulării 
cursurilor practice 

0.60% 100% 

13 

Materiale direct 
atribuibile 
susținerii 
activităților de 
educație și 
formare - produse 
de papetarie 

0.19% 100% 

14 
Materiale 
consumabile, 
birotica-papetarie 

0.04% 100% 

15 
Pachete produse 
de igiena 
personala 

3.07% 100% 

16 
Lucrari de 
reabilitare 
locuinte,  inclusiv 

5.96% 18.18% 
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conectare la 
retele utilitati 

17 

Furnizare si 
montaj panouri 
fotovoltaice 
 

1.83% 100.00% 

 

i) Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită 
la valoarea totală a proiectului inclusiv valoarea contractelor finalizate înainte de 
semnarea contractului de finanțare 

Atenţie! Dacă nu există contract semnat, stadiul implementării va fi 0% 

 

5.  Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate 
Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie 
prezentate şi justificate. Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul 
trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au 
fost reprogramate. De asemenea, în cazul în care există activităţi planificate iniţial şi 
derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele 
pentru această re-planificare. 
Prezentarea celor de mai sus se va realiza cu menționarea documentului în baza căruia 
s-au efectuat modificările (act adițional sau notificare aprobate de către AM/OI/OIR). 
 

6. Sinteza implementării viitoarelor activităţi (după caz): 

In perioada de sustenabilitate se vor continua activitatile: 

1.2 Scoala dupa scoala – Programe de limitare a abandonului scolar si crestere a 
rezultatelor elevilor 

1.3 A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei obligatorii 

2.1 Ucenicie la locul de munca 

2.2 Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, consiliere, 
orientare profesionala si mediere pe piata muncii 

2.3 Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC 

2.4 Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari din randul 

membrilor grupului tinta 

3.1 Asistenta pentru initierea unei afaceri 

3.2 Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri 

4.1 Servicii medicale, medico – sociale si sociale destinate persoanelor aflate in risc de 
saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi 

4.2 Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale 

comunitatii  
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5.2 Lucrări de reabilitare, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, 

îmbunătățirea igienei locuințelor și spațiilor conexe, utilizare energie regenerabila 

6.1 Sprijin membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civila 

6.2 Sprijin membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de asistenta 
sociala 

7.1 Ateliere de lucru pentru cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii 
marginalizate printr-o abordare participativa 

7.2 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii 
active si inovatoare privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile 

8.1 Management si monitorizare 

8.2 Achizitii publice 

9.2 Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect 

 

7. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat, dacă este cazul. 

 DA NU Observații/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

x   

Este proiect care se supune regulii 
de minimis? 

x   

 

 

 

8. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului 

Descrieţi detaliat activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul 

proiectului în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanțare (de ex.: număr de materiale informative, număr de persoane participante sau 

care au beneficiat de informare și publicitate, modalitate de diseminare, etc.). Se va 

menționa dacă acestea s-au realizat cu respectarea prevederilor Manualului de identitate 

vizuală. 

 

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc in data de 29.09.2017, ora 13:00 la Caminul 
Cultural Bîrca. La acest eveniment au participat 100 de persoane. 
A fost realizata publicitatea proiectului prin: actualizarea web-site-ului proiectului cu 
informatii relevante,   distribuirea de materiale de informare (100 ghiduri informative, 
100 brosuri, 100 pliante, 100 mape, 100 pixuri, 100 bloc-notes), expunerea unor afise A3 
la sediile celor 3 parteneri, elaborarea si publicarea unui comunicat de presa. 
Activitatile au fost realizate in conformitate cu prevederilor Manualului de identitate 
vizuală. 
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Web-site-ul proiectului respecta cerintele din Manualul de identitate vizuala. 
https://comunitatebirca.ro/index.php  
 
9. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare) 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  

 

9.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanței pe mai multe nivele (transparență, 
tratament egal… 

Proiectul a functionat cu respectarea principiului nediscriminarii si a contribuit la atingerea temei secundare 
«Nediscriminare». Astfel, s-au  asigurat conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in 
selectarea: echipei de proiect, a subcontractorilor si a membrilor grupului tinta. Membrii GT au participat in 
mod in mod egal la toate activitatile de sprijin desfasurate prin proiect: educatie, prevenirea si reducerea 
abandonului scolar; informare, consiliere, orientare si mediere pt gasirea unui loc de munca, formare 
profesionala, programe de ucenicie la locul de munca, asistenta si consiliere pt initierea unei afaceri, servicii 
sociale/medicale/socio-medicale asigurate prin proiect, imbunatatirea conditiilor de locuit. Membrii GT au 
beneficiat in mod nediscriminatoriu de sprijinul acordat (hrana, subventii si ajutoare, cheltuieli pentru 
transport, materiale). 

Promovarea principiului nediscriminarii referitor la persoanele din comunitatea marginalizata s-a realizat prin: 
workshop-uri si campanii de promovare a incluziunii in societate si pe piata muncii a cetatenilor de etnie roma 
pt eliminarea discriminarii pe criterii etnice si sociale, promovarea imbatranirii active si protectie sociala a 
varstnicilor destinate incluziunii sociale a acestora si accesul la servicii sociale, formare si locuri de munca. 

Accesul nediscriminatoriu la sistemul educatie a copiilor apartinand comunitatitor marginalizate si promovarea: 
protectiei drepturilor copilului, sanatatea mintala a copilului si a adolescentului, reducerea si prevenirea 
parasirii timpurii a scolii in comunitatile marginalizate. 

S-au organizat seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale. 

 

 

 

9.2 – Promovarea egalității între bărbați şi femei 

In cadrul activitatilor proiectului s-a respectat principiul egalitatii de gen intre femei si barbati in toate 
procesele de implementare a proiectului. 

Totodata, egalitatea de sanse  a fost respectata in relatia cu toate persoanele care au legatura cu proiectul - 
grupul tinta selectat in proiect, experti implicati in proiect din partea beneficiarului si partenerilor, 
subcontractori, persoane apartinand institutiilor finantatoare si de coordonare a POCU. 

Actiunile ce vizeaza egalitatea sanse si de gen au fost direct corelate cu activitatile proiectului: accesul egal al 
femeilor apartinand comunitatii marginalizate la grupul tinta al proiectului, la formare, consiliere, orientare si 
mediere pe piata muncii si sprijin acordat pentru gasirea unui loc de munca. S-a asigurat acces pentru 
persoanele de sex feminin la serviciile medico-sociale destinate membrilor grupului tinta. 

Proiectul a promovat femeile apartinand comunitatilor marginalizate iar in toate activitatile si masurile de 
sprijin realizate prin proiect acestea au fost implicate in mod direct. S-a  asigurat accesul egal al femeilor la 
activitatile de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente si au beneficiat de 
imbunatatirea conditiilor de locuire. 

Minorele (membre GT) din cadrul comunitatii marginalizate au fost vizate in mod direct de masurile de acces si 
participare la sistemul educational atat prin participarea la sedinte de consiliere pentru prevenirea abandonului 
scolar, cat si la programe de tip scoala dupa scoala sau „a doua sansa”. 

Principiile descrise mai sus au fost respectate inclusiv pe parcursul elaborarii cererii de finantare. 

 

https://comunitatebirca.ro/index.php
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9.3 – Dezvoltarea durabilă 

 

Masurile de imbunatatire a conditiilor de locuit (Activitatea 5) au fost  implementate cu respectarea Principiului 
“Poluatorul plateste”, ce stabileste raspunderea pentru prevenirea si repararea daunelor aduse mediului 
conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004. Avand in vedere 
ca Principiul “Poluatorul plateste” contribuie la realizarea obiectivelor si la aplicarea prin¬cipiilor politicii 
comunitare in domeniul mediului si promoveaza actiuni de preventie a deteriorarii mediului. Activitatile de 
imbunatatire a conditiilor de locuit a persoanelor de grupul tinta implementate in cadrul proiectului, activitati 
direct corelate cu dezvoltarea economica si sociala a comunitatilor marginalizate au fost realizate cu 
respectarea Principiului “Poluatorul plateste” si a Principiului Dezvoltarii durabile, fiind utilizate toate 
tehnicile disponibile si cunostintele referitoare la starea mediului, precum si tehnicile de prevenire a 
deteriorarii mediului. Au fost luate in considerare posibilele riscuri ce pot aparea in implementarea Activitatii 
5 si de asemenea s-au luat toate masurile posibile pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona o 
eventuala contaminare sau orice alti factori daunatori care pot actiona negativ asupra mediului. S-au avut in 
vedere actiuni corective si actiuni de remediere la sursa a posibilelor daune ce pot fi aduse mediului asa cum 
prevede Principiul “Poluatorul plateste”. Poluatorul plăteşte Biodiversitatea este un obectiv important la nivel 
UE iar elementele care fac posibila viata si pe care se bazeaza sistemele noastre economice (apa, aer, sol, etc) 
trebuie protejate impotriva factorilor nocivi determinati de oameni, factori ce contribuie la distrugerea 
ecosistemelor si speciilor. Interventiile din cadrul proiectului au fost derulate cu protejarea capitalului natural 
al Romaniei in zonele unde actiunile desfasurate prin proiect au  intervenit asupra mediului. In implementarea 
proiectului s-a luat in considerare respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul protejarii 
biodiversitatii. Au fost respectate prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integranta a retelei ecologice 
europene Natura 2000. In cadrul proiectului s-au luat masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit mai ales 
prin utilizarea alternativelor ecologice autosustenabile care faciliteaza dezvotarea durabila a comunitatii 
marginalizate prin crearea de premise de autosustinere si dezvoltare pe termen mediu si lung ce pun in valoare 
durabilitatea investitiei realizate. S-au reabilitat 6 locuinte si s-au montat 52 de panouri fotovoltaice, pentru 
membrii grupului tinta, familii selectate conform metodologiei elaborate in proiect, lucrarile de reabilitare a 
locuintelor au respectat in toate fazele legislatiei nationale privind managementul ariilor naturale protejate, a 
habitatelor naturale, florei si faunei salbatice prin utilizarea de alternative ecologice eficiente. S-au avut in 
vedere managementul ariilor protejate si conservarea zonelor umede, conservarea florei si faunei in procesul 
de implementare a activitatilor proiectului si derulare a activitatilor economice ale noilor firme finantate din 
proiect. Protecţia biodiversităţii Conditiile de locuit s-a imbunatatit si prin utilizarea de energie alternativa. 
Pentru locuintele selectate s-au achizitionat si montat sisteme de energie verde - panouri fotovoltaice, in 
vederea utilizarii eficiente a resurselor. Acest tip de energie ofera pe termen lung autosustenabilitate 
facilitandu-le beneficiarilor locuintelor o sursa de energie durabila, sursa de energie care faciliteaza accesul la 
utilitati ce nu implica costuri suplimentare (energie electrica, energie termica - apa calda, incalzire). Aceasta 
investitie reprezinta o optiune economica de alimentare cu energie care nu are si nu va avea in timp impact 
negativ asupra biodiversitatii. Achizitionarea panourilor fotovoltaice contribuie totodata la cresterea 
achizitiilor publice ecologice. Fata de tehnologiile clasice care utilizeaza resurse naturale (minereuri, gaze, 
petrol, apa) care polueaza si distrug biodiversitatea, acest tip de tehnologii alternative si ecologice care 
utilizeaza energia solara reprezinta o investitie si in protejarea mediului prin reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon. Activitatile proiectului privind masurile de ocupare, educatie, servicii sociale, medicale si socio 
medicale implementate in cadrul proiectului implica utilizarea de alternative ecologice si autosustenabile care 
faciliteaza o dezvoltare durabila a investitiei in comunitatile marginalizate. Principiul utilizarii eficiente a 
resurselor a fost implementat inclusiv in partea de management si implementare, unde corespondenta, si toate 
celelalte documente acceptate de catre AM POCU in format electronic nu se vor tipari pe suport de hartie.  

Utilizarea eficientă a resurselor  

In ultima perioada procesul de dezvoltare economica si interventiile brutale ale oamenilor asupra mediului in 
special prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de sera au determinat schimbari climatice majore la nivel 
global care au condus la fenomenul de incalzire globala. Proiectul a sprijint tranzitia catre o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (Tema secundara 
mentionata in GCS 4.2). Prin activitatile de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor apartinand 
comunitatilor marginalizate, proiectul a contribuit activ la reducerea emisiilor de gaze cu efect nociv asupra 
mediului prin implementarea unor sisteme de energie ecologice bazate pe resurse regenerabile nepoluante 
precum energia solara. Implementarea unui astfel de sistem reduce si limiteaza emisiile de dioxid de carbon si 
in acest mod nu vor fi afectate habitatele, ariile naturale protejate si infrastructura verde in zona in care se 
vor realiza aceste activitati. S-a evitat totodata utilizarea altor resurse naturale precum lemnul pentru 
reducerea distrugerii biodiversitatii si utilizarea de resurse poluatoare care cresc emisiile de dioxid de carbon 
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precum gazele naturale, petrolul, carbunele, etc. Prin activitatile sale proiectul a contribuit la sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii 
resurselor.  

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice  

Migrarea tinerilor la oras sau in strainatate, degradarea mediului, Imbatranirea populatiei, neasigurarea 
locuintelor, dezvoltarea haotica, lipsa de planificare cresc vulnerabilitatea zonelor rurale fata de dezastre si 
pun in pericol biodiversitatea, ariile protejate, speciile si ecosistemele. Proiectul a contribuit la dezvoltarea 
unei abordari pe termen lung a consolidarii rezilientei si a reducerii riscului de dezastre, la cresterea rezilientei 
la dezastrele naturale cauzate de schimbarile climatice, protejarea mediului prin utilizarea de energie 
alternativa ecologica care nu afecteaza biodiversitatea si nu creeaza cadrul propice pentru producerea unor 
daune asupra infrastructurii verzi. Activitatile proiectului s-au concretizat si prin masuri de prevenire si 
protejare a mediului. Prin implementarea sistemelor de energie Rezilienţa la dezastre 26 fotovoltaica se va 
reduce poluarea si distrugerea biodiversitatii prin utilizarea de energie verde. Prin folosirea acestui tip de 
energie regenerabila ecologica pentru producerea de energie si utilitati (incalzire si apa calda) s-a evitat 
utilizarea altor tipuri de resurse naturale in special lemnul. Astfel s-au prevenit riscurile unor dezastre prin 
reducerea defrisarii ariilor impadurite si prin utilizarea altor tipuri de resurse care polueaza prin producerea 
emisiilor de dioxid de carbon. 

 

9.4 – Non-discriminare 

Proiectul a functionat cu respectarea principiului nediscriminarii si a contribuit la atingerea temei secundare 
«Nediscriminare». Astfel, s-au asigurat conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in 
selectarea: echipei de proiect, a subcontractorilor si a membrilor grupului tinta. Membrii GT au participat in 
mod in mod egal la toate activitatile de sprijin desfasurate prin proiect: educatie, prevenirea si reducerea 
abandonului scolar; informare, consiliere, orientare si mediere pt gasirea unui loc de munca, formare 
profesionala, programe de ucenicie la locul de munca, asistenta si consiliere pt initierea unei afaceri, servicii 
sociale/medicale/socio-medicale asigurate prin proiect, imbunatatirea conditiilor de locuit. Membrii GT au 
beneficiat in mod nediscriminatoriu de sprijinul acordat (hrana, subventii si ajutoare, cheltuieli pentru 
transport, materiale). 

Promovarea principiului nediscriminarii referitor la persoanele din comunitatea marginalizata s-a realizat prin: 
workshop-uri si campanii de promovare a incluziunii in societate si pe piata muncii a cetatenilor de etnie roma 
pt eliminarea discriminarii pe criterii etnice si sociale, promovarea imbatranirii active si protectie sociala a 
varstnicilor destinate incluziunii sociale a acestora si accesul la servicii sociale, formare si locuri de munca. 

Accesul nediscriminatoriu la sistemul educatie a copiilor apartinand comunitatitor marginalizate si promovarea: 
protectiei drepturilor copilului, sanatatea mintala a copilului si a adolescentului, reducerea si prevenirea 
parasirii timpurii a scolii in comunitatile marginalizate. 

 

 

9.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități 

Masurile de sprijin implementate prin proiect s-a adresat tuturor categoriilor de persoane din comunitatea 
marginalizata, inclusiv persoanelor cu dizabilitati. Astfel, aceasta categorie de persoane a beneficiat de servicii 
integrate pentru incluziunea acestora in societate si cresterea nivelului de trai, fara discriminare fata de ceilalti 
membri GT. 

In cadrul proiectului, persoanele cu dizabilitati au beneficiat de servicii socio-medicale si de asistenta adaptate 
la nevoile acestora; de servicii de ocupare si acces pe piata muncii specifice; au fost incluse in programele de 
consiliere si orientare pentru gasirea unui loc de munca adecvat si de formare profesionala; au fost incluse in 
programe de ucenicie la locul de munca adaptate la dizabilitatea de care sufera; si, nu in ultimul rand, au 
benefiat de programul de imbunatatire a conditiilor de locuit. 

Prin proiect s-a asigurat accesul copiilor cu dizabilitati la programele de educatie implementate, cum ar fi scoala 
dupa scoala si «a doua sansa», pentru a preveni si reduce parasirea timpurie a scolii de catre acestia. 

De asemenea, in proiect s-au organizat workshop-uri si campanii de promovare care vizeaza cresterea gradului 
de participare sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati, scopul fiind acela de informare si 
constientizare cu privire la problemele acestor persoane si la modalitatile de incluziune a acestora in societate. 
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Locatiile de implementare a proiectului au detinut facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati. 

Totodata, in cadrul proiectului s-a asigurat respectarea principiilor egalitatii de sanse si de gen prin sprijinul 
social oferit persoanelor cu dizabilitati. 

 

 

9.6 – Regulile de mediu 

Poluatorul plateste 

Activitatea 5 si Subactivitatea 5.2 au fost implementate cu respectarea Principiului “Poluatorul plateste”, ce 
stabileste raspunderea pentru prevenirea si repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004. Avand in vedere ca Principiul “Poluatorul plateste” 
contribuie la realizarea obiectivelor si la aplicarea prin-cipiilor politicii comunitare in domeniul mediului si 
promoveaza actiuni de preventie a deteriorarii mediului. Astfel activitatile de imbunatatire a conditiilor de locuit a 
persoanelor de grupul tinta implementate in cadrul proiectului, activitati direct corelate cu dezvoltarea economica 
si sociala a comunitatilor marginalizate au fost realizate cu respectarea Principiului “Poluatorul plateste” si a 
Principiului Dezvoltarii durabile, fiind utilizate toate tehnicile disponibile si cunostintele referitoare la starea 
mediului, precum si tehnicile de prevenire a deteriorarii mediului. Au fost luate in considerare posibilele riscuri ce 
pot aparea in implementarea Activitatii 5 si de asemenea s-au luat toate masurile posibile pentru a controla imediat, 
a limita, elimina sau gestiona o eventuala contaminare sau orice alþi factori daunatori care pot actiona negativ 
asupra mediului. S-au avut in vedere actiuni corective si actiuni de remediere la sursa a posibilelor daune ce pot fi 
aduse mediului asa cum prevede Principiul “Poluatorul plateste”. 
 
Protectia biodiversitatii 

Protejarea biodiversitatii este un obiectiv primordial la nivel UE iar elementele care fac posibila viata si pe care se 
bazeaza Sistemele noastre economice trebuie protejate impotriva factorilor nocivi de cele mai multe ori determinati 
de oameni, factori ce contribuie la disrugerea ecosistemelor si speciilor. Activitatile din cadrul proiectului s-au 
derulat cu protejarea capitalului natural al Romaniei in zonele unde actiunile desfasurate prin proiect au intervenit 
asupra mediului. In implementarea proiectului s-a luat in considerare respectarea legislatiei nationale si europene 
in domeniul protejarii biodiversitatii. S-au respectat prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integranta a reþelei 
ecologice europene Natura 2000. Prin proiect s-au luat masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit si in acest scop 
s-au utilizat alternative ecologice autosustenabile care faciliteaza dezvotarea durabila a comunitatii marginalizate 
prin crearea de premise de autosustinere si dezvoltare pe termen mediu si lung si au pus in valoare durabilitatea 
investitiei realizate. Astfel s-au reabilitat un numar de  locuite si s-au montat 52 de panouri fotovoltaice, pentru 
membrii grupului tinta, familii selectate conform metodologiei elaborate in proiect, lucrarile de reabilitare a 
locuintelor au respectat toate fazele legislatiei nationale privind managementul ariilor naturale protejate, a 
habitatelor naturale, florei si faunei salbatice prin utilizarea de alternative ecologice eficiente. S-a avut in vedere 
managementul ariilor protejate si conservarea zonelor umede, conservarea florei si faunei in procesul de 
implementare a activitatilor proiectului. 
 
Utilizarea eficienta a resurselor  

In proiect imbunatatirea conditiilor de locuit s-a realizat si prin utilizarea de energie alternativa. Pentru locuintele 
selectionate s-a achizitionat si montat sisteme de energie verde - panouri fotovoltaice, in vederea utilizarii eficiente 
a resurselor. Acest tip de energie ofera pe termen lung autosustenabilitate facilitandu-le beneficiarilor locuintelor 
o sursa de energie durabila, sursa de energie care faciliteaza accesul la utilitati ce nu implica costuri suplimentare 
(energie electrica, energie termica - apa calda, incalzire). Aceasta investitie reprezinta o optiune economica de 
alimentare cu energie care nu are si nu va avea in timp impact negativ asupra biodiversitatii. Achizitionarea 
panourilor fotovoltaice contribuie totodata la cresterea achizitiilor publice ecologice. Spre deosebire de tehnologiile 
clasice care utilizeaza resurse naturale (minereuri, gaze, petrol, apa) care polueaza si distrug biodiversitatea, acest 
tip de tehnologii alternative si ecologice care utilizeaza energia solara reprezinta o investitie si in protejarea 
mediului prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Toate activitatile proiectului privind masurile de ocupare, 
educatie, servicii sociale, medicale si socio medicale implementate in cadrul proiectului au implicat utilizarea de 
alternative ecologice si autosustenabile care faciliteaza o dezvoltare durabila a investitiei in comunitatile 
marginalizate. Principiul utilizarii eficiente a resurselor a fost implementat inclusiv in partea de management si 
implementare, unde corespondenta, si toate celelalte documente acceptate de catre AM POCU in format electronic 
nu s-au tiparit pe suport de hartie. 
 
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 
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In ultimele decenii procesul de dezvoltare economica si interventiile brutale ale oamenilor asupra mediului in special 
prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de sera au determinat schimbari climatice majore la nivel global care au 
condus fenomenul de incalzire globala. Proiectul a sprijinit tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid 
de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Prin activitatile de imbunatatire a conditiilor de 
locuit ale persoanelor apartinand comunitatilor marginalizate, proiectul contribuie activ la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect nociv asupra mediului prin implementarea unor sisteme de energie ecologice bazate pe resurse 
regenerabile nepoluante precum energia solara. Implementarea unui astfel de sistem reduce si limiteaza emisiile de 
dioxid de carbon si in acest mod nu au fost afectate habitatele, ariile naturale protejate si infrastructura verde in 
zona in care s-au realizat aceste activitati. S-a evitta totodata utilizarea altor resurse naturale precum lemnul pentru 
reducerea distrugerii biodiversitatii si utilizarea de resurse poluatoare care cresc emisiile de dioxid de carbon precum 
gazele naturale, petrolul, carbunele, etc. Prin activitatile sale proiectul a contribuit la sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 
 
Rezilienta la dezastre 

Imbatranirea populatiei si migrarea tinerilor la oras sau in strainatate, degradarea mediului, neasigurarea 
locuintelor, dezvoltarea haotica, lipsa de planificare cresc vulnerabilitatea zonelor rurale fata de dezastre si pun in 
pericol biodiversitatea, ariile protejate, speciile si ecosistemele. Proiectul a contribuit la dezvoltarea unei abordari 
pe termen lung a consolidarii rezilientei si a reducerii riscului de dezastre, la cresterea rezilientei la dezastrele 
naturale cauzate de schimbarile climatice, protejarea mediului prin utilizarea de energie alternativa ecologica care 
nu afecteaza biodiversitatea si nu creaza cadrul propice pentru producerea unor daune asupra infrastructurii verzi. 
Activitatile proiectului s-au concretizat si prin masuri de prevenire si protejare a mediului. Prin implementarea 
sistemelor de energie fotovoltaica s-a redus poluarea si distrugerea biodiversitatii prin utilizarea de energie verde. 
Prin folosirea acestui tip de energie regenerabila ecologica pentru producerea de energie si utilitati (incalzire si apa 
calda) s-a evitat utilizarea altor tipuri de resurse naturale in special lemnul. Astfel a fost previnit riscul unor dezastre 
prin reducerea defrisarii ariilor impadurite si prin utilizarea altor tipuri de resurse care polueaza prin producerea 
emisiilor de dioxid de carbon. 

 

 
10.1. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de 
verificare la faţa locului efectuate în perioada de referință 
Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de 

verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul 

AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu 

termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora 

Tipul vizitei de 

verificare la faţa 

locului  

Perioada desfăşurării 

vizitei de verificare la 

faţa locului 

Recomandări formulate în 

cadrul vizitelor de 

verificare la faţa locului 

Termen de 

îndeplinire 

stabilit 

Stadiul îndeplinirii 

recomandărilor 

Obiectivele vizitei la 

fata locului sunt (se 

va completa după 

caz): 

 Stabilirea modului 

de implementare a 

proiectului; 

 Verificarea 

progresului 

proiectului 

 Identificarea 

problemelor de 

implementare și 

14-15.07.2020 Beneficiarul/partenerii se 
vor asigura ca 
documentele sunt 
inregistrate, numerotate, 
opisate si arhivate 
conform legislatiei in 
vigoare; 
Beneficiarul se va asigura 
ca formularele GT vor fi 
completate; 
Urgentarea procedurilor 
de achizitii; 
Urgenta 4.2 si 5.2; 
Situatie cu GT participant 
la seminarii si ateliere; 
Plan actiuni pentru 
activitati intarziate si Act 
aditional. 

Nu a fost 
specificat 

90% 
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stabilirea de măsuri 

corespunzătoare; 

 
 
10.2. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de 
verificare la faţa locului 
Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de 

verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul 

AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu 

termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora 

 

Tipul vizitei de 

verificare la faţa 

locului  

Perioada desfăşurării 

vizitei de verificare la 

faţa locului 

Recomandări formulate 

în cadrul vizitelor de 

verificare la faţa locului 

Termen de 

îndeplinire 

stabilit 

Stadiul îndeplinirii 

recomandărilor 

Obiectivele vizitei la 

fata locului sunt (se 

va completa după 

caz): 

 Stabilirea modului 

de implementare a 

proiectului; 

 Verificarea 

progresului 

proiectului 

 Identificarea 

problemelor de 

implementare și 

stabilirea de măsuri 

corespunzătoare; 

14-15.07.2020 Beneficiarul/partenerii 
se vor asigura ca 
documentele sunt 
inregistrate, numerotate, 
opisate si arhivate 
conform legislatiei in 
vigoare; 
Beneficiarul se va asigura 
ca formularele GT vor fi 
completate; 
Urgentarea procedurilor 
de achizitii; 
Urgenta 4.2 si 5.2; 
Situatie cu GT participant 
la seminarii si ateliere; 
Plan actiuni pentru 
activitati intarziate si Act 
aditional. 

Nu a fost 
specificat 

90% 

11. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU 
PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA 
MOMENTUL RAPORTĂRII  

12. Beneficiarul si partenerii au calitatea de beneficiar/partener în următoarele 
proiecte finanțate din POCU: 

 

Denumirea 
beneficiarului/ 
Denumirea 
partenerului  

Denumirea 
proiectului 

Cod 
SMIS 

Nr./ dată contract 
finanțare 

Perioada de 
implementare 

OI/OIR-ul 
care a 
gestionat/ 
gestionează 
proiectul 

COMUNA Birca Viitor 
European: 
Integrare 

101916 52406/01.09.2019 04.09.2017-
03.03.2021-
09.12.2021(suspendat) 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 
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P1 – Liceul 
Teoretic 
Adrian 
Paunescu, 
Birca 

Viitor 
European: 
Integrare 

101916 52406/01.09.2019 04.09.2017-
03.03.2021-
09.12.2021 
(suspendat) 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 

P2 – 4Mare 
Elisium SRL-D, 

DOAR IMPREUN 
PUTEM REUSI – 
MASURI 
INTEGRATE 
PENTRU 
COMBATEREA 
MARGINALIZARII 
RURALE 

101914 52394/01.09.2017 04.09.2017-
03.03.2021(suspendat) 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 

P2 – 4Mare 
Elisium SRL-D, 

„Viitor 
European: 
Integrare” 

101916 52406/01.09.2019 04.09.2017-
03.03.2021(suspendat) 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 

P3 – Institutul 
de Economie 
Națională 

DOAR IMPREUN 
PUTEM REUSI – 
MASURI 
INTEGRATE 
PENTRU 
COMBATEREA 
MARGINALIZARII 
RURALE 

101914 52394/01.09.2017 04.09.2017-
03.03.2021 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 

P3 – Institutul 
de Economie 
Națională 

„Incluziune 
sociala prin 
interventii 
integrate 
inovativ si 
eficient” 

101899 52400/01.09.2017 04.09.2017-
03.03.2021 
(suspendat) 

OIR NORD-
VEST 

P3 – Institutul 
de Economie 
Națională 

„Viitor 
European: 
Integrare” 

101916 52406/01.09.2019 04.09.2017-
03.03.2021(suspendat) 

OIR SUD 
VEST 
OLTENIA 

P3 – Institutul 
de Economie 
Națională 

Excelenta in 
cercetarea 
interdisciplinara 
doctorala si 
postdoctorala, 
alternative de 
cariera prin 
initiative 
antreprenoriala 
(EXCIA) 

125245 36482/23.05.2019 24.05.2019-
23.11.2020 

Directia OI 
POCU MEN 

P3 – Institutul 
de Economie 
Națională 

DECIDE- 
Dezvoltare prin 
educatie 

125031 45649/20.06.2019: 21.06.2019-
20.06.2022 

Directia OI 
POCU MEN 
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antreprenoriala 
si cercetare 
inovativa 
doctorala si 
postdoctorala 

 
 
 
 
 
13. ANEXE: Documente justificative (în copie, conform cu originalul):  
 

• Registru Grup Țintă, realizat în ordine alfabetică (F-PO-DGPECU-12.02), 

• Copii CI, adeverințe privind statutul pe piața muncii, adeverințe de la angajatori, 

diplome etc.,  

• Documente/fotografii privind respectarea cerințelor cu privire la publicitatea 

proiectului; 

• Copii acte adiționale/notificări 

 

 

 

 

TABELE 
TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
(în conformitate cu modificările contractuale – Actul Aditional nr. 9) 

N
r.

 

A
ct

iv
. PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

ANUL 1 DE 

IMPLEMENTARE 

ANUL 2 DE  

IMPLEMENTARE 

ANUL 3 DE  

IMPLEMENTARE 

 

ANUL 4 DE  

IMPLEMENTARE 

 04.09.2017 - 26.01.2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 
37 38 39 40 41 42 

 

1 Activitati integrate pentru 

sprijinirea educatiei in 

comunitatea marginalizata                                           

 

1,

1 

Reducerea parasirii timpurii 

a scolii prin consiliere elevi-

parinti  
                                    

 

1,

2 

Scoala dupa scoala - 

Programe de limitare a 

abandonului scolar si 

crestere a rezultatelor 

elevilor 
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1,

3 

A doua sansa – Programe 

pentru alfabetizare si 

reluarea educatiei obligatorii                                           

 

2 Activitati integrate de 

ocupare in comunitatea 

marginalizata                                           

 

2,

1 

Ucenicie la locul de munca 

                                          

 

2,

2 

Sprijin pentru gasirea unui 

loc de munca prin sesiuni de 

Informare, consiliere, 

orientare profesionala si 

mediere pe piata muncii 

                                          

 

2,

3 

Calificarea membrilor 

grupului tinta prin programe 

FPC                                            

 

2,

4 

Masuri de subventionare a 

angajatorilor care efectueaza 

angajari din randul 

membrilor grupului tinta 

                                          

 

3 Activitati integrate de 

sustinere a 

antreprenoriatului în 

cadrul comunității 

marginalizate 

                                          

 

3,

1 

Asistenta pentru initierea 

unei afaceri 
                                          

 

3,

2 

Acordarea de micro-granturi 

pentru înființarea de noi 

afaceri 
                                    

 

4 Activitati de dezvoltare a 

serviciilor sociale, 

medicale si medico-sociale 

din comunitatea 

marginalizata 

                                          

 

4,

1 

Servicii medicale, medico-

sociale si sociale destinate  

persoanelor aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială, 

inclusiv etnicilor romi 

                                          

 

4,

2 

Parteneriate cu societatea 

civila pentru solutionarea 

problemelor sociale ale 

comunitatii 

                                    

 

5 Activitati de imbunatatire 

a conditiilor de locuit 

pentru membrii grupului 

tinta din comunitatea 

marginalizata 
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5,

1 

Selectarea gospodariilor ce 

vor beneficia de 

imbunatatirea conditiilor de 

locuire 

                                    

 

5,

2 

Lucrări de reabilitare, 

izolație termică și încălzire a 

locuinței, extinderi de 

camere, îmbunătățirea 

igienei locuințelor și 

spațiilor conexe, utilizare 

energie regenerabila 

                                    

      

 

6 Activitati de asistenta 

juridica pentru 

reglementare 

documentelor membrilor 

grupului tinta din 

comunitatea marginalizata 

                                          

 

6,

1 

Sprijinirea membrilor 

grupului tinta in vederea 

reglementarii actelor de 

identitate, de proprietate, de 

stare civilă  

                                          

 

6,

2 

Sprijinirea membrilor 

grupului tinta in vederea 

reglementarii documentelor 

de asistenta sociala 

                                          

 

7 Implicare activa și 

voluntariat al membrilor 

comunității în soluționarea 

problemelor cu care se 

confruntă grupurile 

vulnerabile printr-o 

abordare partiipativa 

                                          

 

7,

1 

Ateliere de lucru pentru 

cresterea gradului de 

solutionare a problemelor 

comunitatii marginalizate 

printr-o abordare 

participativa 

                                          

 

7,

2 

Implicarea membrilor 

comunitatii in problemele 

sociale prin organizarea de 

seminarii active si 

inovatoare privind 

incluziunea sociala a 

grupurilor vulnerabile 

                                    

 

8 Activitati  de Management 

Proiect 
                                          

 

8,

1 

Management si monitorizare 
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8,

2 

Achizitii publice 

                                          

 

9 Activitati de Informare si 

publicitate 
                                          

 

9,

1 

Evenimentul de 

lansare/finalizare a 

proiectului                                           

 

9,

2 

Informare, publicitate si 

diseminare rezultate proiect 
                                          

 

 
 
TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR  
 
[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de 
implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare] 

Perioada: 04.09.2017-26.01.2022 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în 
curs, realizat) şi, 
după caz, 
comentarii cu 
privire la motivele 
abaterilor, 
constrângeri şi 
riscuri 

Activitatea1 Activitati integrate pentru sprijinirea educatiei in comunitatea marginalizata 

A1.1. Reducerea 
parasirii timpurii a 
scolii prin consiliere 
elevi-parinti 

R1 – 187 copii si 
187 parinti 
participanti la 
programe de 
limitare a 
fenomenului de 
abandon 
scolar 

- 268 elevi si 268 parinti participanti la consiliere elev-
parinte-scoala 

143.3% Finalizata 
 

A1.2. Scoala dupa 
scoala - Programe 
de limitare a 
abandonului scolar 
si crestere a 
rezultatelor elevilor 

- 268 elevi participanti la programul scoala dupa scoala. 143.3% Finalizata 
 

A1.3. A doua sansa – 
Programe pentru 
alfabetizare si 
reluarea educatiei 
obligatorii 

- 15 elevi participanti la programul a doua sansa 
BĂCEANU ADRIAN CĂTĂLIN – înlocuit deoarece nu are 
reprezentant legal, CU LĂȚOSU DELIA IZABELA 

100% Finalizata 
 

Activitatea 2 Activitati integrate de ocupare in comunitatea marginalizata 

A2.1. Ucenicie la 
locul de munca 

R2 – 80 tineri 
intre 16-25 de 
ani participanti 
la programe de 
ucenicie 

-18 ucenici pe o perioada de 12 luni 
-19 ucenici inscrisi la ucenicia de 6 luni 

46,25% Finalizata 
 

A2.2. Sprijin pentru 
gasirea unui loc de 
munca prin sesiuni 
de Informare, 

R3 – 698 
persoane din 
grupul tinta 
informate, 

- 642 participanti la consiliere (sesiunea 1) 
- 605 participanti la consiliere (sesiunea 2) 

94.58% Finalizata 
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Perioada: 04.09.2017-26.01.2022 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în 
curs, realizat) şi, 
după caz, 
comentarii cu 
privire la motivele 
abaterilor, 
constrângeri şi 
riscuri 

consiliere, orientare 
profesionala si 
mediere pe piata 
muncii 

consiliate in 
cariera si 
participante la 
sesiuni de 
mediere pe 
piata muncii 

- 618 participanti la consiliere (sesiunea 3) 
- 62 participanti la consiliere (sesiunea 4) 
- 777 participanti la mediere 

 

A.2.3. Calificarea 
membrilor grupului 
tinta 
prin programe FPC 

R4 - 680 
membri ai 
grupului tinta 
calificati in 
urma 
participarii la 
programele de 
formare din 
Proiect 

- 26 absolventi Lucrator in comert  

- 17 absolventi Lucrator in alimentatie 

- 24 absolventi Patiser 

- 24 absolventi Lucrator in comert 

- 22 absolventi Lucrator in finisarea textilelor si a 

pielii 1 

- 17 absolventi Lucrator in finisarea textilelor si a 

pielii 2  

- 15 absolventi Femeie de serviciu – Ucenicie 

- 12 absolventi Femeie de serviciu Gr.2 

- 9 absolventi Femeie de serviciu Gr. 3 

- 25 absolventi Competente antreprenoriale 

- 18 absolventi Babysitter Gr. 1 

- 28 absolventi Babysitter Gr.2 

- 18 absolventi Lucrator in structuri pentru 

constructii 1 

- 18 absolventi Agent de curatenie, cladiri si 

mijloace de transport 

- 24 absolventi Tinichigiu carosier 1 

- 23 absolventi Lucrator in comert 

- 25 absolventi Camerista 

- 21 absolventi Cofetar 

- 25 absolventi Brutar 1 

- 27 absolventi Ajutor de bucatar 1 

- 25 absolventi Ajutor de bucatar 2 

- 25 absolventi Ajutor de bucatar 3 

- 25 absolventi Brutar 2 

- 18 absolventi Femeie de serviciu 1 

- 21 absolventi Femeie de serviciu 2 

- 22 absolventi Femeie de serviciu 3 

- 22 absolevnti Lucrator in structuri pentru 

constructii 2 

- 26 absolventi Tinichigiu carosier 2 

602 membri ai grupuli tinta calificati in urma participarii 
la programele de formare 

89 % 
 

Finalizata 
 

A.2.4. Masuri de 
subventionare a 
angajatorilor care 
efectueaza angajari 
din 
randul membrilor 
grupului tinta 

R5 – 205 locuri 
de munca 
subventionate 
in cadrul 
proiectului 

- 54 contracte  individuale de  munca subventionate 

      -      56 angajati nesubventionati-dovada angajare 

      -      37 ucenici 

82,00 % 
 

Finalizata 
 

Activitatea 3 Activitati integrate de sustinere a antreprenoriatului în cadrul comunitatii marginalizate 
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Perioada: 04.09.2017-26.01.2022 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în 
curs, realizat) şi, 
după caz, 
comentarii cu 
privire la motivele 
abaterilor, 
constrângeri şi 
riscuri 

A.3.1. Asistenta 
pentru initierea unei 
afaceri 

R6 - 18 noi 
afaceri 
infiintate prin 
proiect, 18 
microgrant-uri 
acordate 

            -18 afaceri infiintate 
 100% 

Finalizata 
 

A3.2. Acordarea de 
micro-granturi 
pentru înfiintarea 
de noi afaceri 

-18 microgrant-uri acordate 
 

100% 
Finalizata 
 

Activitatea 4 Activitati de dezvoltare a serviciilor sociale, medicale si medico-sociale din comunitatea marginalizata 

A.4.1. Servicii 
medicale, medico-
sociale si 
sociale destinate 
persoanelor aflate 
în risc 
de saracie si 
excluziune sociala, 
inclusiv 
etnicilor romi 

R7 - 3 servicii 
functionale 
(servicii 
medicale, 
medico-sociale 
si sociale) 
sprijinite la 
nivel de 
comunitate 
marginalizata, 
1 platforma 
electronica 
sociala, 1 
echipa mobila 
multifunctional
a nivel de 
comunitate; 
 

3 servicii sociale functionale: 

- Asistent medical comunitar:  
- Asistent Social:  
- Mediator Sanitar:  

42/42 
luni  
100% 

Finalizata 
 
 

A4.2. Parteneriate 
cu societatea civila 
pentru solutionarea 
problemelor 
sociale ale 
comunitatii 

- 3 Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea 
problemelor sociale ale comunitatii 
 

100 % Finalizata 
 

Activitatea 5 Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru membrii grupului tinta din comunitatea marginalizata 

A5.1. Selectarea 
gospodariilor ce vor 
beneficia de 
Imbunatatirea 
conditiilor de 
locuire 

R8 – 33 locuinte 
reabilitate si 52 
panouri   
fotovoltaice 
montate  
 

-rapoarte de identificare nevoi (locuinte evaluate) 
- 6 case 
- 52 panouri fotovoltaice 

 
19% 
100% 

Finalizata 
 

A5.2. Lucrari de 
reabilitare, izolatie 
termica si încalzire 
a locuintei, 
extinderi de 
camere, 
imbunatatirea 
igienei locuintelor si 
spatiilor conexe, 
utilizare 
energie 
regenerabila 

-rapoarte de identificare nevoi (locuinte evaluate); 
- Centralizatoare beneficiari 
- 6 case 
- 52 panouri fotovoltaice 

 
 

19% 
100% 

Finalizata 
 

Activitatea 6 Activitati de asistenta juridica pentru reglementare documentelor membrilor grupului tinta din comunitatea 
marginalizata 

A6.1. Sprijinirea 
membrilor grupului 
tinta in 
vederea 
reglementarii 
actelor de 
identitate, 

R9 – 698 
persoane ce vor 
avea 
documente 
personale, de 
proprietate si 

- A6.1 - A6.2 centralizator GT  
- A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT  
- 700 persoane participante la A6.1  
 
 

100% 
Finalizata 
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Perioada: 04.09.2017-26.01.2022 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare 

Stadiul (început, în 
curs, realizat) şi, 
după caz, 
comentarii cu 
privire la motivele 
abaterilor, 
constrângeri şi 
riscuri 

de proprietate, de 
stare civila 

asistenta 
sociala 
complete si 
utilizabile 

A6.2. Sprijinirea 
membrilor grupului 
tinta in 
vederea 
reglementarii 
documentelor de 
asistenta sociala 

- A6.1 - A6.2 centralizator  
- A6.1 - A6.2 livrabile – formulare aplicate cu GT 
-700 persoane participante la A6.2 

100% 
Finalizata 

A7. Implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii în solutionarea problemelor cu care se confrunta grupurile 
vulnerabile printr-o abordare participativa 

A7.1 Ateliere de 
lucru pentru 
cresterea gradului 
de solutionare a 
problemelor 
comunitatii 
marginalizate 
printr-o abordare 
participativa 

R10 - 18 
ateliere de 
lucru si 6 
seminarii pe 
teme de 
limitare a 
saraciei si 
crestere a 
gradului de 
incluziune 
sociala pentru 
membrii 
grupului tinta, 
pentru 
implicarea 
activa in 
solutionarea 
problemelor cu 
care se 
confrunta 
comunitatea 

-1339 persoane participante 

100% 
Finalizata 

A7.2 Implicarea 
membrilor 
comunitatii in 
problemele sociale 
prin 
organizarea de 
seminarii active si 
inovatoare privind 
incluziunea sociala a 
grupurilor 
vulnerabile 

-6 seminarii organizate 
- 150 persoane participante 

100% 
Finalizata 

A8. Activitati de Management Proiect 

A8.1. Management si 
monitorizare 

R11 - 42 luni de 
management 
de proiect , 
inclusiv 
derularea 
procedurilor de 
achizitii 

42 luni de management de proiect 100% 
Finalizata 

A8.2 Achizitii 
publice 

15 achizitii realizate 88.23% 
Finalizata 

A9. Activitati de Informare si publicitate 

A9.1. Conferinta de 
lansare/finalizare a 
proiectului 

R12 - 42 luni de 
informare, 
publicitate si 
diseminare 
rezultate 
proiect 

1 Eveniment lansare proiect, Invitatie Eveniment lansare, 
Lista prezenta Eveniment lansare, Prezentare Eveniment 
lansare, Fotografii Eveniment lansare. 

50% 
Finalizata 

A9.2. Informare, 
publicitate si 
diseminare 
rezultate proiect 

- Expunerea materialelor de informare si publicitate la 
evenimentele organizate in 
cadrul proiectului in perioada de raportare; 
- Mentinerea materialelor de informare si publicitate cum 
ar fi Afisele A3 expuse la 
sediile Liderului si celor 3 parteneri; 
- Actualizarea informatiilor relevante pe site-ul proiectului; 
- Anunt demarare cursuri formare profesionala; 

88.09% 

88.09% 

Finalizata 
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